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Radijo programos 
Vasario 16

Lietuvių radijo valandėlės, ku
rios nori iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos gauti į juosteles įrašy
tos medžiagos Vasario 16 dienos 
proga, prašomos tuojau apie tai 
pranešti Altos centrui, pažymint Į 
kokia kalba juostelės pageidau-j 
tų: lietuvių ar anglų.

Anglų kalba apie Lietuvą
Išspausdintas didesnis kiekis 

Amerikc’s Lietuvių Tarybos tre
čios laidos J. Prunskio knygutės 
“Lithuania**, kurią išleido Ame
rikos Lietuvių Taryba. Galima 
gauti ją skleisti Vasario 16 pro
ga. Kreiptis į Altos centrą. Pa
geidaujama auka bent persiun
timui.

*
Sveikinimas naujam popiežiui

Amerikos Lietuvių Taryba pa
sveikino naująjį popiežių Joną 
Paulių H, padėkodama už jo Me- 
tuviškūs žodžius inauguracijos 
proga ir reikšdama viltį, kad jis 
gins pavergtas taulas., >

- Kitataučiai užtaria Setovhis.
Ukrainiečių laikraštis “The 

New Star”, leidžiamas Chicago^ 
je; visada maloniai spausdina 
informacijas apie Lietuvą. Pas
kutiniu laiku išcpausdino kun. 
J. Prunskio straipsnį “Atheistic 
Oppression Behin J the Iron, Cur
tain’’. Panašiai palankus ir “Chi- 
cago Catholic”. Jame lapkr. 10 d.
tilpo“ kun. J. Prunskio straipsnis 
“How the: Soviets Take Over 
Nations”. ’

Seminaras ir paskaita
Glenview aukšt mokyklos stu

dentams kun. J. Pruhskis pra
vedė du seminaru apie Lietuvą; 
Lietuvių karių veteranų s-goje 
Ramovėje laikė paskaita apie 
pareigas Lietuvai, atstovauda
mas Amerikos Lietuvių Tarybai 
pasakė sveikinimo kalbą Latvi
jos nepriklausomybės paskelbi
mo 60 m. sukakties minėjime ir 
atstovavo Altai žmogaus teisių 
komiteto posėdy Chicagos mies
to centre.

DIDŽIAUSIUOSE EŽERUOSE 
BUS ŠVARŲ VANDENĮ

OTTAVA, Kanada. — AP 
pranešė, kad JAV valstybės sek
reterus Syrus R. Vance ir Ka
nados užsienių reikalų ministe- 
ris Don Jamieson pasirašė naują 
5 metams sutartį paspartinti Di 
dziųjų Ežerų išvalymą ir juose 
vandens švaros apsaugą. Galu
tinė data sutarta 1982 metų gruo 
džio 31 dieną, iki kuriai visi pa
ežerių municipalitetai privalo 
įsirengti savo vandens Svarinimo 
sistemas.

KALENDORfiLIS
Lapkričio 27: Bilhida, Virgi

lijus, Girdu t ė, Eidimtas, Sko
ni autas.

Saulė teka 6:51, leidžiasi 4:23.
Dėbeauotas, gali snigti.

GINĖJOS KIMSYNUOSE KARO POLICIJARADO DAR 300 LAVONU

- Pranus ‘••siautę BfehgaKjos. jūrai, pakraščiu i^estW padaryU iabab dideli nuostoliai. Visi keliai užlieti vandeniu 
!V, ,, audros palakti be s5^u. tebestu apscnati. žpvusiu žmonių skaičius sieLia (ūkstanSus. "IRANO FANATIKŲ VADAS ĮSAKĖ VĖ£ PRADĖTI ŽIBALO STREIKĄ

Jsakė Akintiesiems sprogdinti žibalo versmių 
ir labai brangių valyklų įrengimus

TEHERANAS, IRANAS. Irano premjeras ir kariuomenė jau 
baigia apraminti kraštą, bet Paryžiuje gyvennantis fanatikų va
das gruodžio antros dienos savaitę vėl paskelbė nauja visu ži
balo darbininkų streiką. Jeigu ir šį kartą Irano šachas neatsis
tatydins, tai Ajatula Choneimi liepia žibalo darbininkams sprog
dinti ne tik gilias žibalo versmes, bet griauti ir naikinti visus 
įrengimus žiba!ui -traukti iš. žemės gelmių ir brangiausius iren-

jau

gimus ištrauktam žibalui valyti.

Kalbėjo iš komunistų 
radijos stoties

Ajatula Choneimi keturis me
tus kurstė Irano darbininkus ir 
tikinčiuosius iš Irake esančios 
komunistų radijo stoties. Atro
do, kad Irako vyriausybė ryžosi 
suvaržyti jo pranešimus. Galė
jo kilti pavojus jį suimti ir ati
duoti Irano vyriausybei. Fana
tikų Irano arabų vadas praeitą 
Vasarą iš Irako persikėlė į Pa- bendradarbiauja 
ryžių ir iš ten siunčia savo įsa-j tais. Žibalo versmių srityje sar- 
kymus Irano muloms. Jis reika-į gybas eina kariai. Jie jau žino, 
lauja. kad dabartinis šachas, su- iš kur pavojus gali kilti ir yra 
sidėjęs su amerikiečiais, būtų 
nuverstas. Jeigu jis nepasitrauks 
didelės tikinčių šventos savaitės 
metu, tai tad Choneimi įsakė 
sprogdinti žibalo versmes ir la
bai brangias valyklas. Chonei
mi tvirtina, kad tuo atveju bus 
aliejaus ir degalų ateinančioms 
kartoms. Jeigu jis bus iškeltas į 
viršų dabar, tai ateinančiom Ira 
no kartom nebeliks aliejaus ir 
žibalo.

nb karo vadai mokomi šiai gyny 
bai. Irano vyriausybė manė, kad 
nerimą krašt e kelia komunistų 
partijos agitatoriai, o dabar pa
sirodo. kad nerimą kelio mulos 
— arbų tikybinnkai Jiems ne
patinka Irano karo vadai, kurie 
ruošiasi pastoti kelią sovietų 
ekspansijai į Persijos įlanką. 
Irano karo vadovybė yra pasi
ryžusi atkreipti reikalingą dė
mesį į mulas ir šeichus, kurie 

su komunis-

pasiruošė suimti kiekvieną, ku
ris bandys sprogdinti žibalo vers 
mes.

Kinai gaus JAV atomo

Kariai pasiryžę suvaldyti 
užsienio agentus

Irano premjeras prieina įsiti
kinimo, kad visas šitas triukš
mas ir streikai Irane yra užsie
nio agentų darbas. Iranas yra 
pasiruošęs pastoti kelią sovietų
karo jėgoms, jeigu jos bandytų vos operacija kraujo krešuliui 
įsiveržti į Irano teritoriją. Ira- išimti.

WASHINGTON, D. C. — Pran 
cūzijos vyriausybė prašė Was- 
hingtoną leisti jai pastatyti pagal 
amerikiečių modelį dirbtuvę 
atomui skaldyti ir energijai nau 
doth JAV nieko prieš neturi, 
bet amerikiečiai nori užtikrini
mų, kad Kinijoje pastatyta dirb 
tuvė atomui skaldyti būtų nau
dojama tiktai taikiems tikslams.

— Alžrjos prezidentui Houa 
ri Beaumedienne daroma gal-

Jim Jones »r kiti vadai šautuvais vertė 
sektos narius gerti paruoštus nuodus

GEORGETOWN, Ginėja. — Praeito penktadienio vidurdie
nį Amerikon karo policija, tikrindama Jamestown srityje esan
čius kimsynus ir kalvas, rado dar 300 ‘‘liaudies maldyklos” sek
tos žuvusni žmonių. Kariai specialistai bandė nustatyti žuvusių 
asmenybes, oet paaiškėjo, jog tai neįmanomas dalykas. Žuvusių 
tarpe yra daug vaikų, kurie neturi jokios asmens kortos ar ki
tokio dokumento.

Nuodus išgėrusieji mirė gru-, ■■ — -■■■ - - --------- ----
pėmis. Motina guli negyva gre- NAUJA VALDŽIA BOLIVIJOJ 
ta josios dviejų ar trijų vaikų. LA pAZ Bilivija. — Skur- 
Vyrai guli greta savo žmonų ar į džiausioje Pietų Amerikos res- 
mylimųjų Jeigu bent vienas as- j publikoje penktadienį įvyko ne- 
muo turi kokį asmens liudijimą, kruvinas perversmas, kurį pada- 
tai visi kartu gulintieji pažymi-. Bolivijos ginkluotosios pajė- 
mi temis pačiomis pavardėmis, i gOs kraujo lašo nuversd^mos 
Bet daugelis neturi jokio doku-, vos4 mėnesius tvėrusią preziden 
mento ir nėra jokios galimybės to juan pereda valdžią ir nauja 
nustatyti Jų asmens vardus. į valstybės galva pastatydamos

Atrodo, ka<L^enktadienį ras- David padjna Aranciba, 52 metų 
tieji buvo nunuodyti:vėliau, ne-, amžiaus generolą, kurs pržądėl 
gu rasti Kaitrumoje. Yra rinkimus 1979 m. liepos 4 d.
do manyti, kad ši grupė norėjo išrinktam prezidentui valdžios 
pabėgti, bet nepajėgė. Ji buvo perlęidimą nlgpiūčio 6 dieną — \ ’ 
ginkluotų vyrų apsupta ir josios BoUvijps nepriklausomybėsdie- 
noriai hnvA--nHVPTx:tT crprti- nn- . '-c .

,7^ SOMOZA-ATMETĖ
/ i. REFERENDUMĄ

MANAGUA, Nikaraguo. — 
P-rezidentas Anastasio Somoza 
dr jo oponentai atmetė JAV-bių 
siūlytą planą daryti Nikaragvo
je piliečių referendumą, kad 
žmonės galėtų- laisvai pasirinkti 
ar jie nori, kad Samoza liktų 
toliau prezidentu.

Samozos Nacionalė Libaralų 
Partija pareiškė, kad toks refe
rendumas būtų prieškonstituri
nis ir reikštų jog “teisėtas prezi- Egiptui padaryti tą patį. Jeigu 
dentas ir jo šeima priverčiami | amerikiečiai ir toliau dar darys 
keliauti į tremti”. Kiek vėliau toki spaudimą į Izraelį, kokį jie 
paaiškėjo, kad ir “Platus Opozi- i darė iki šiol, tai Izraelio vals
čiuos Frontas” yra priešingas j tybė suirs, 
referendumui. Abi pusės rodo ’ 
pageidavimą susitarti taikiu bū | 
du.

IZRAELIS;^NEDARYS Ų 
JOKIŲ NUOLATD’/

JERUZALĖ. Izraelis. — Izrae 
lio premjeras Begin pareiškė, 
kad Izraelio vyriausybė neda
lys jokių nuolaidų Egipto pre
zidentui Sadatui ar kitiems ara
bų politikams. Izraelis patvirti
no paruoštą taikos sutarties pro- 

* jektą ir sutinka jį pasirašyti.
Izraeliui
nuolaidas. Izraelis atsiėmė pas
kutinius

jau nusibodo daryti

reikalavimus, pasiūlė

GIRTI VORAI

Brežnevas patarė 
nepardavinėti lėktuvu

LONDONAS, Anglija. — So-

ruoštus ciano,nuodus. j
1 • ’ i I ■

Į Delaware lavonnę jau ^tga- 
benta,. A12. lavon ik -. Di dokas ;įų 
skaičius - ątpazinta$; įr atiduotas 
tėvams. : broliam^ Far seserims. 
Tuo tarpu kiti,r jei .nebus atpa-. 
žinti, ,buąrfiufotogFafuoti ir pa
laidoti vietos kapinėse. Delawa- pažiūrų’2

Penktadienio perversmas buvo 
■ penktas-per» 14 nietiriir^jau 184- 
tas Bolivijos 153 metų nepriklau
somybėm audringoje istorijoje.

. Padillos valdžia,! sudaryta iš ci
vilių ir karininkų, skaitoma bū
sianti nuosaiki ir ‘‘progresyvių

Dr. Wit ir kiti tyrinėtojai tu
rėjo {domių patyrimu rrugirdyda 
mi” vorus narkotikais kaip am- ’ 
phetaminais. merijuana ir LSD. 
Girtas voras pradeda saistyti

vietų pirmasis komunistų parti- 835/0 tinklą visiškai kitokios for 
jos sekretorius Leonidas I. Brėži kaip būdamas blaivas: tink
nevas patarė britams neparduo
ti modernių karo lėktuvų Kini
jai. Premjeras Cunningham pa
reiškė, kad britams svetimų 
valstybių patarėjai nereikalingi, 
kam mes privalome parduoti ar 
neparduoti savo lėktuvus. Bri
tai patys nutars, kam jie priva
lo parduoti, o ne Brežnevas. Ki
nijos karo atstovai praeitą vasa
rą užsakė Anglijoje kelis pačius 
naujausius britų karo lėktuvus. 
Britai noriai jiems tuos lėktuvus 
pastatys.

— šacho policija ir kariai tik
rina kiekvieną žibalo pramonės 
darbininką, ar jis pritaria Pary
žiuje gyvennančiam fanatiku va 
dui. Jeigu jis pritaria, tai nega
lės dirbti.

lą jis saisto žymiai žemiau gu
lsčiai skersinius ataudus žymiai 
rečiau su didesniais tarpais ir 
siūlu velkinas eina į tinklo pak 
rasti kantriai lauktį kol 
rasti kantriai laukti kol 
biai nusaistytą tinklą.

kokia
kokia

ruoša— Šacho vyrausybė 
patvarkymus organizuojamam 
turto naikinimui. Policija ir ka
ro vadovybė yra įsitikinusi, kad 
komunistų agentai naudoja mu 
las neramumams kelti.
i_____________
s

— Sovietų karo jėgos į 40 va
landų Reino netpasieks, kaip jų 
propagandistai giriasi, — pareis 
kė gen. Alexander Haig.

— Liudininkai tvirtina, kad 
Jim Jones lytinis gyvenimas bu 
vo visai pakrikęs.

— Ispanijos vyriausybe, pa
tyrusi apie ruošimą perversmą 
- suėmė tris įtakingus karinin
kus.

re lavoninėj, vėsinamą. Lavonai 
gali ilgiau joje išbūti nepagedę.

Ketvirtadienį į Deleware bu
vo atgabentas Jim Jones lavo
nas. Kartu buvo atvežtas ir pas j 
kutinės jo sugulovės lavonas. 
Atvežti abu nunuodyti vaikai, 
kuriuos Jim Jones buvo įsūni
jęs. Visi Jim Jones šeimos lavo
nai nuvežti į Indianą. Richmond 
miestelį, iš kur pats Jones buvo 
kilęs. Kalifornijoje pasklido gan 
das, kad Jim Jones lavonas bu
vo ne jo. Jis kelis kartus turėjo 
žmones, kurie buvo labai į jį 
panašūs. Jis juos naudojo, kai 
pats turėjo būti kitoje vietoje.

Nenusižudė nei vienas “Liau
dies maldyklos” sektos advoka
tas. Iki šio meto jiedu daugiau 
tylėjo, negu byla rūpinos. Penk
tadienį advokatai susipyko, vie
nas antrą pradėjo kaltinti. Vie
nas žinojęs apie ruošiamą mir
tį. jis matęs vežamus ginklus ir 
ciano nuodų indus. Jim Jones 
kalbėjo (apie savižudystę savo 
nariams, bet jis pirma išreikala 
vo pinigus iš tikinčiųjų. Keliuo
se bankuose jis laikė virš 12 
milijonų dolerių. Gyvi likusie
ji reikalauja, kad jiems būtų 
atiduotas įneštas indėlis. Abu 
advokatai taip pat tikisi gauti 
dalį jiems priklausančių pinigų. 
Vienas advokatas būtų pašau
kęs policiją ir išvengęs žudynių, 
bet žinia apie ruašiamą mirtį 
turįs advokatas nieko jam nepa
sakė.

Gijanos parlamente opozicija 
paklausė premjerą, kiek akrų 
vyriausybė išnuomavo “liaudies 
maldyklai”? Ar vyriausybė ži
nojo, kiek kolonistų atvyko į 
Gijaną? Ar vyriausybė žinojo, 
kiek indų ciano nuodų kolonis
tai įvežė į Gijaną? Ar vyriausy
be žinojo, kad sektos vadai tu-

DAR RANDA KLIŪČIŲ
Izraelio ministeris pirminin

kas Begin penktadienį pareiškė 
šešiems U. S. senatoriams, besi
lankantiems Jeruzalėje, kad Iz
raelis jau padarė viską ir nebe
turi daugiau ko aukoti deryboms 
dėl taikos sutarties su Egiptu. 
Tačiau, kaip pranešė Izraelio 
radijas. Beginąs užtikrinęs sena
torius kad jis esąs optimistas ir 
tikįs, kad dar likusieji keli klau 
simai gali būti nugalėti ir taika 
pasirašyta.

Begino ministerių kabinetas 
užgyrė Jungtinių Valstybių pa
siūlytą taikos sutarties projek
tą, bet atmetė projektą Egipto 
reikalaujamos dienotvarkės dėl 
autonomijos Palestinai.

Egipto laikraštis Al Ahram ra 
šo. kad Egiptas savo galutinį nu 
sistatymą dėl taikos sutarties 
projekto gali pareikšti “valan
dų bėgyje.

šeši JAV Senato Užsienių Rei
kalų komiteto nariai, baigę pa
sikalbėjimą Beginu, pasisa
kė e?~ ' <ri, kad Izraelio ir Egip 
to s—artis bus pasirašyta.

— Praeitą penktadienį buvęs 
Illinois gubernatorius Dan Wal
ker vedė Robertą Nelson.

— Alžirijos prezidentą Beau- 
medienne operuoja Amerikos 
karo .gydytoju grupė. Kol prezi 
dentas pasveiks, krašto nekalus 
tvarko specialiai sudaryta karo 
taryba.

rėjo šautuvus ir didoką kiekį 
amunicijos? Vyriausybė turėjo 
žinoti, kada jie tuos ginklus at
sigabeno, kodėl juos įleido be 
reikalingų liudijimu?



How to put away money for 
retirement 
and put off 
paying 
taxes.
Retirement plans are usually all ':-u<
thought out for you, if you happen to 
work for an employer with a retirements. > 
plan. If you don’t, what do you do? Until 
recently, not much. Except to save on Ų ]J J 
your own and hope for the best.’ o-,.. -

■ 7.' y-'- 'c. '■ -q < AHėSI.

Now you can save 15% of yout earned - ■->■>■ 
income or $1500, whichever is lessj iria\ ’, 
taix-deferred savipgsWo&am calledthe u 

*. inįivįduaLRptireinept Account, prj IJA'į j j 
yotrhaye a non*working spousej yow>i)y > 
contribution canbexih'čiehŠėdib:$l7Sb'der 4 * 

t -_>x I O!dittosiVt O5H f J' ir>J<v»lvr

■'year. The entire amount is tax-deductible/ ' 
eff^tyear an^ifie ^dre$t^
Jphly pay taxes^when you -takedhė^money-'outi111

/Um

.oinaqicl on

sįoi’&I 7I 
. Jidra

fcoi/ni j\b
1 -i i - -’- “

o^[ aqJi .duj|

IB į !<b 2£(&j9ifl

larrS ėJun
lebmi i eini J

!■; > i;
^rs ii. į į šr .1

Un yV1,] •.
*y .1:. t

2<I i/frikn.'ijvd w

j r 11 
aįclrfiov

.tr-11 uarnicv SU □; u r/zuG .nr

Self-employed individuals can establish-a 
tax-sheltered retirement program,for themselves ‘ 
and qualified employees through our KEOGH < 
progrąm^^iGięŠ&tŠ'.ėąnset aside 15%'of.tKeir ~’ 
earned yearly income dr $7500, whichever iš less, 
in one lump sum ot in smaller amounts throughout 
the year. You do not pay taxes on the money you save 
or on the interest it earns until you retire. < ;1"

Lrtxrrfn^

ATK1H I

Come into one of Standard Federal Savings nine conveniently 
located offices soon and let one of our knowledgeable savings counselors 
arrange a retirement plan structured to your needs. It will pay you to 
get started before the end of the year.

! xi 
Come under ou? wing— x »i 
We Care What Happens tq You. ■4^_.

SmNDARD FEDER Al. SAVINGSJ . J ASSETS OVER $430,000,000 J
HOME OFFICE: Hickory HiWs: Lombard:
4192 An:frcr Avenue. Rūme: M47-1140 9357 South RoJxtIs RchxL Phone: 59ft-5GS^ 23 North Main Street. Phone: 627-Ū40

“Garfield Ridge: Hickory Hills: Aurora:
6141 Archer z\venue^ Phori(»: 767-5200 Hill Creek Shopping Center. Phone: 599-1977 301 West Gklvna Boulevard. Phoniv K92 1140
47th and Rockwell: Downers Grove: Boulder Hill:
2555 VVest 47th SireeLPhoin*: 523-10B3 5100 Forest Avenin'. Phone: 063-1140 21 Boulder Hill Pass, Phone: 897-1166 LENDER



Kanados naujienos
LIETUVIŠKOJE ŠEIMOJE 
Pas Albiną ir Adolfą Šetikus apsilankius

IT’S AMAZING!

ST. CATHARINES, ONT.
Sakoma, tik tėvai gali duoti sa
vo vaikams tautines ir doros 
savybes. Bet nerasi tėvų, kurie 
nesirūpintų savo vaikų ateitimi.

Per eilę metų būnant lietu
viškose organizacijose teko su 
įvairiais reikalais apsilankyti 
pas Albiną ir Adolfą šetikus, nes 
jų vaikai, iš pat mažens priklau
sydami lietuviškoms organizaci
joms, visuomet pagelbėdavo tau
tinių švenčių ruošiamuose minė
jimuose. šetikų vaikai saautai, 
tautiniu šokiu šokėjai, vaidin- 
tojai ir 1.1.

Si.' Catherinėje ruošiant Folk 
festivalius Vaidilutė šeti-

Jaunesnioji šetikų dukra Dai- 
iva jau trečius metus studijuoja 
Brock universitete ir kiek laikas 
bei sąlygos leidžia, padeda Bend- ; 
ruomenės veikloje. Daiva yra 
pavyzdinga studentė ir pareigin
ga darbe. Jau keli metai per 
atostogas dirba valdiškoje jau
nimo sporto, kultūros mokinimo 
darbą. Ir studijucdama, dažnai! 
savaitgaliais tą darbą dirba ir Į 
iš savo uždarbio palengvina tė-| 
vėlius, tęsti mokslą.

Keletas žodžių apie A. ir A. 
šetikų sūnų Arūną. Arūnas sėti- 
kas iš pat jaunų dienų buvo tė
vų priežiūroje. Iš jaunų dienų 

i buvo įrašytas į skautų organi
zaciją, vėliau įjungtas ir į tau
tinių šokių grupę. Visą laiką! 
kartu su tėvais dalyvaudamas: 
lietuviškame veikime užaugo 
pavyzdingas jaunuolis. Nerūko, 
negeria ir gerai mokinasi. •

Baigęs mokyklą per atesto-. 
gas gavo’ darbą AP maisto krau-1 
tuvėje. Būdamas darbštus ir pa-j 
reigingas darbe jau keli metaiĮ^angi nerūko ir negeria svaigi- 
dirba toje pačioic vietoje per 
atostogas ir vakarais bei savait
galiais grįžęs iš mokyklos. Iš 
savo santaupų nusipirko nuosa
vą automobilį ir brangų plokš
telių muzikos garsinį aparatą 
savo malonumui, o retkarčiais

L Į per tautines šventes duoda plokš- ... ..
*i teliu muzika'St. Catherines lie-Pr£* Pirmą vietą 1963 m.) Rung

.[futbolo ekspertų ir iš kitų mies- 
versitete. Vaidilutės įsidarbini- kalinga mokslui lankant gimna-

Arts 
kaitė atstovauja lietuvių kolo
nijai kaip Miss Lithuania, šiais 
metais Daiva šetikaitė atstova
vo lietuvių kolonijai kaip Miss 
Lithuania. Ir viena, ir kita da
lyvavo vykstančiuose Folk Arts 
ir Vynuogių festivaliuose, para
duose ir įvairiuose mitinguose 
garsindamos lietuvių ir Lietu
vos vardą.

Vaidilutė šetikaitė studijuo
dama Tčrontp York universite
te sociologiją; skaitė paskaitas 
Motinos dienos ir kituose minė
jimuose.

Vaidilutė šetikaitė šiais me
tais Laigė Toronto York univer
sitete sociologiją (keturių metų 
kursą) bakaįaurės laipsniu ir 
gavo darbą jtame pačiame unk

a demver. col. dairy 
Farmer milked cow. 
cow FAINTED, fell cm h>m and 
HELD HIM DOW>0 V.'HM A FRACTURED 

j R1GH-T SHOULDER AKjD LEG.UNTIL 
j SOMEOJE PUU-EO TME Cow OFF!

FUkO
A3CM0€D

P16OU5 OF
UXJDON’- Tfie CRUMPS ake 

QA»-y m a 
o « VflMCW

■ VA© PAiLY
Į YfriiLE HT tNTO..-

fXn MONGOLIA. l’T iŠ
FOR -TMe FATHER TO PROVIDE

oaooM witu 5*y^. Soppuv / 
va REWARD FOR
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Arūnas yra j
į sporte, ir dažnai vietos anglų 
spaudoj yra minima jo pavardė.

Arūnas dabar vra 19 metų.
i ■ -

j Yra aukšte ūgio ir stambus. Ka-

pasižymėjęs ir j

namų gėrimų, tai tvirtas kaip 
ąžuolas ir sporto aikštėje vik
rus kaip vijūnas, šiais metais 
Arūnas lesė St. Catherines Col
legiate Saints seniorų futbolo 
komandoje ir ši komanda laimė
jo pirmą vietą apygardos zono
je. (ši komanda buvo laimėjusi

FOR C&g^S IN DFBP i
•South j -Si

K4 444 tT
"The AUSTRIANS "TAE 

HEf^VlESr MEAT-EATER^ THE. ! 

\\X)RLD Z// . THEY CONSUME!
Abi AVERAGE OF 25O .
FOR PE^SCAJ 'f'.' ’

tuvių kolonijai, ruošiant minė
jimus. Arūnas šetikas kas rei-

tynęs dėl pirmenybių stebėjo

mas Toronto! mieste, St. Cathe
rines lietuvių^ kolonijai pasidarė 
didelis trūktinas, nes ji varto- džio jŠtfrfuolis/ kuris paūgėjęs i 
dama lietuviu ir anglų kalbas pradėjęs bešhnokindamas užd|r

tų. Iš Guelph miesto atvykęs 
viską apsimoka pats iš sad^bolo žinovas atkreipė dėmesį

— * ’į Arūną šetiką ir įvertino kaip
viena iš geriąusių žaidėjų. Po 
rungtynių Arūnui: Setikui buvo

T • *vo^tFŽdarbio. Tai yra reto pavyz-

daug padėdavo Bendruomenės Bjauli, pats apsimoka už niobį- studijuoti
-- - 5 r.f.-1 universitete/uni-

KLV1TAS KNYGA — GILIAUSIA DOVANA Y
gcllm. pulkly fcnyfv, kuriM M koki* |

tannv splnti •»’ ••"♦n* .
AMtunf^c Pik.lnlikH, MES GR1ŽTAJMU Įdomfl* dieną * 

ttxaninimal ir Jvyklą bei rietu kptiiymal, įkaitomi kaip ro- 
maifaa. 3C7 psL Kaina SS. 5^ 2: '

A. PakMnHkta. METAI PRAEITYJE. Netolimu Įvyktą’-ptUlmiiii- J Į 
ir laiko įvyktą Lietuvoje ir Vokietijoje apniymkL lūskita- ‘I 
tyttl 12 dalią. 296 psL. kaina $3. ‘ v j' *

Dr. Kaxif< Grinius, ATSIMINIMAI IR MINTYS, n tomaa,
__ tlaia vtrieliaia. 336 p«L Kaina $6.00. MinHtai* viri.

Pnf. Vad. EIržGHra, SENŲJŲ LIETUVIiKŲ KNYGŲ ISTO
RIJA, I dalis. 208 psL. irifta — $3,00, minkštais vil
teliais — $2.00; n dalis, 223 psL, Iriitr — $3,00. minė
tais' viršeliais_______________________________

Gra- 
is.oe

yeįęitetą ir, jei sutiksUošti vie- 
hoje futbolo komandoje, ta ko
manda apmokės visas susidariu
sias išlaidas, ir įteikė užpildyti 
reikiamus blankus.

Jei Arūnas ras savo’ mėgiamos 
mokslo srities kursus Guelpb 
universitete, gal ir apsispręs pa
sinaudoti šia pasiūla. 0 gal bus 
vienas ir iš lietuvių futbolo pro

HAMILTON, ONT.
Hamiltono Lietuvių Pensinin

kų klubas lapkričio 9 dieną tu
rėjo visuotinį narni susirinki
mą, naujos valdvLos rinkimus, 
senosios valdybos nuveiktų dar
bų pranešimą ir įvairius kitus 
Pranešimus.

Klubo veikla dvejų metų bė
gyje: turėjo porą parengimų, 
keletą išvykų į įdomesnes vie
tas. Vasaros metu neapsiėjo be 
linksmų gegužinių gamtoje.

Susirinkimas praėjo draugiš
koje nuotaikoje be aštresnių 
kalbų. Baigiantis dietnotvarkės 
eilutėms, tuojau atsirado Pensi
ninkių sekstetas su jaudinančio
mis dainelėmis, p. Jankūnienės 
vadovaujamas, čia ir įdėsiu vie
ną punktelį: “Man tik ji bran
giausia, iš visų šalių, už ją bran
gesnio nieko neturiu”. Buvo įdo- 
mu,;'sykiu ir graudu. Didelis 
įų nuopelnas už tokį damų pa- 
dainavimą.

Baigiantis pranešimams, vi
si atsilankę buvo pavaišinti ka
vute, sumuštiniais, sausainiais,^ 
apelsinų sunka ir kokiu stiprės-

fesionalas Kanadoje? Sėkmės
Arūnui! J. šarapnickas

___________ _ _ _______________ _____ _____ S2.3I
Henrikie Tomas — TamaUmkas, LIETUVIŠKASIS PAMARYS.

Pakalnės ir Labguvos, apskritys su {domiais aprašymais, fliu- 
ftracijomis ir dokumentacija. 336 psl., kaina $6.

P. Kariūnas, TARP ŽALSVŲ PALAPINIŲ. Trijų daliu Lietuvos 
partizaną buities romanas 292 puslapiu. Kaina S3.

Janina Nartni, TRYS IR VIENA, jaunystės atsiminimai 
170 paL___________________________________

M. Ooddls, POVILAS MILERIS, biografijos bruožai 231 
pasipili ---------------------------------------------------

Knygai užnkant reikia pridėti S et pašto lHaidcma.

173t S. H&Iftei 3U CMcųo, HL I9M — TeL HA 141H

KNYGA GERIAUSIA DOVANA
Kiekvienai lietuvis, kuriam rūpi gimtinio krašto laisvė Ir lietu- 
gawria, privalo susipažinti su žemiau ii vardintomis knygomis, 
suminėtas knygas galima užsisakyti Naujienose.
Jmm Kapečinakas, SIAUBINGOS DIENOS. Atsiminimai aplėk 

džiaut Lietuvą bėgimą nuo bolševiku Ir gyvenimą tremtiniu stovyk
loje Vokietijoje. 273 psL. kietais drobės viršeliais kaina 4 dot

Jvosat Kaminskas, IŠEIVIO DALIA. Atsiminimai. Išeivio Dalia 
yra natūrali ankstesniųjų atsiminimu tąsa. Tai yra Amerikoje beįsi- 
kuriančio ir patvariai Įsikūrusio asmens istorija Knyga gausiai iliu
struota, 300 pat Kaina 7 dol.

ČIKAGIETtS ĮSPŪDŽIAI KOMUNISTŲ PAVERGTO* .LIETUVOJ 
Autorė buvo Vilniuje, Trakuose Druskininkuose. Kaune, Naudakiuose. 

į Klaipėdoje ir Palangoje. Vaizdus aprašymai, ka ji ten matė, kokiai 
kalbas girdėjo ir ka jai žmonės pasakė. 95 paL ŽIBO. Yra taip pat 
Išversta | anglu kalba.

i M ŽeHanko. SATYRINES NOVtLtS Genialaus rusu rašytojo 
60 satyriniu novelių. 199 pusL, kaina S3.

D. HunMi, K ELION t J ANAPUS GELEŽINIS UŽDANGOS. At> 
tariaus pastabumą neapgauna Intrndsto ir agitpropo propaganda bei 

' užmaskavimai. AM knygos parašyto* lengvu, gražiu stiliumi

Pre*. P. Pakarklk, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBtS SANTVARKOS 
BRUOŽAI. 176 pal dokumentuota istorinė studija apie prūsu likimą 
Kaina SX ** ***

VIrcii Žemalė!*. LIUBLINO UNIJOS SUKAKTUS PARAŠTĖJ!,

▼lx;

Ka lr Mti laidiniai yra franci
NAUJIENOSE. 1739 U. HALSTEO <T, CHICAGO, ILL. MMĖ

*■ ww,

Vida Calėnaitė — Baigus: Illi- vo 19 Eijupiškių kaime. Kidulių 
nois universitetą, School of valse., šakių apsk. Į Vokietiją 
Nursing. Dirba savo profesijoje, atvyko 1941 kaip repatriantas. 
Be to, šoka su Sibil Shearer iš-j Dirbo pas ūkiniskus, vėliau fa- 

t raiškos šokio grupe. Skambina brike. Paskutinius 15 metų bu- 
pianinu. Buvo viena iš geriausių vo invalidas. Viengungis. Laido 
prc7. Vlado Jakubėno mokinių, tuvėmis pasirūpino VLB Burgs-

Svecių tarpe matėme ir Praną teinfurto apylinkės pirmininkas 
Pranckevičių, jauną visuomeni- J. Žiemelis.

laipsniu. 
Skaučių

Dominikas DZERKELIS mi
rė 1978 spalio 6 Hanau mieste. 
Palaidotas spalio 12 to pat mies 
to kapinėse. Ekumeniškas laido
jimo apeigas atliko kat. kun. 
Br. Liubinas ir evang. kunigas 
Fr. Skėrys. Dalyvavo apie šim- 

Į tas žmonių. Visi buvo pakviesti 
kavutės.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NAUJIENOSE GALIMA GAUTI NEPAPRASTAI {DOMIUS GYDYTO

JO, VISUOMENES VEIKĖJO IR RAŠYTOJO ATSIMINIMUS
Pr. A. J. Guss^i — MINTYS IR DARBAI, 259 peL, llečiaii&u 1906 

metų. Įvykiui. Jiblomkic ir lutoraičio jaunai dienas ir su«i- 
rrtpinirią _____ _____________ ___________

Or. A. J. Gussen — DANTYS, ju priežiūra, sveikata ir grečia
Kietais viršeliai!, vietoje S4.00 dabar tik —-----------
Minkštai! viršeliai! tik --------------------------- ------- —

Dp. A. J. Gu»an — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ŽMONtS.
Kelionė! po Kuropą jipūdfi*L Dabar tik --------------- n*

flip vislia Iryli paštu, rHhmtus čpkj irbi money orderį prie
nurodytas kainos pridedant 50c. persiuntimą Išlaidoms.

1735 So. HALSTED ST^ CHICAGO,’iLLu M6C8

Poezija — kaip pavasaris, kuris pradžioje pro tirpstanti snleea liepia 
lazdynui išskleisti mažuti deimantu spindinti žiedą, apkaišo medžiu šakas 
žirginiais, kaip konfetėmis ir pamažu įveda i gamtos vaizdu Ir garsu ste
buklus. Dramatiškai besikeičiančiuose gamtos scenovaizdžiuose svajoja, 
juokauja ir verkia poetai, pajėgdami išreikšti žodžiais jausmu ir nrfnau 
jelmes.

Naujienose yra gausus pasirinkimas poezijos leidiniu:
L J. Auflustaltyt*. VtlčIOnl.ni, ŽVAIGtDtTOS NAKTYS. Didelio for

mato, 126 psL Kaina $1.—.
2. Jurgi. Baltrušaitis, ŽEMtS PAKOPOS. Degljoa, ^esmės. poemos. 

Kišeninio formato, 157 psL Kaina $2.00.
3. Butkp Juzė, EILĖRAŠČIAI IR RAŠTAI. 156 psL KJ0.
4. Vlneas Jonikas, LYDĖJAU VIEŠNIĄ VĖTROJE. Hlhj rinktinė. 1® 

psl. Kaina $3.00.
5. Klaopas Jurgallonls, GLODI - LIODI. Lyrikos eilės, 105 peL
6. AnatollĮus Kairys, AUKSINĖ SĖJA. Eilėraščiai, 36 paL $2.00.
7. Nadas Rastenis, TRIJŲ ROtlŲ ŠVENTĖ. Eiliuoti ,»«*kojimai apie 

S Uvietlntas lietuvaites senovės laikais; su autoriaus Diustrarijotnis $3.00.
8. Nadas Rastenis, THE FOREST OF ANYKŠČIAI, Antane Baranausko 

"Anykščiu Šilelis”, vertimas, 42 psl. $2.00.
9. Balys Rukla, UGNIES PARDAVĖJAS. Eilės. 9S pSL SI M.
10. Stasys Santvaras, ATDARI LANGAI. Rbdrtlnė lyrika, 1Ė7 pd., tt-M
11. Stasys Sastvaras, AUKOS TAURĖ, S-Ji lvriko< knyga, 152 put ttJO.
12. Petras Sagatas, SAULĖLEIDŽIO SPINDULIUOSE. KUosii kfiriaA 

tial, 92 psl. $1.00.
13. Petras Sagatas, PLAUK, MANO LAIVELI. Eilėraščiai. 112 p«L S1M
14. Eugenllus Gruodis, AGUONOS IS SMĖLIS. H lės, 70 Mt.. S100.
15. Elena Tumlenė, KARALIAI IR ŠVENTIEJI. BlėraJHai. 80
18. Alfonsas Tyrvolls. METŲ VINGIAI. LyrikM rinktinė.
17. Jonas ValaW*, SENOVĖS LIETUVIŲ DIEVAI.

55 psl. $1.00.
18. Adomas Jataa, BOK PALAIMINTAS. Poezija. 115 pal. $3 f*».
Norėdami įsigyti šias ar kitas knygas, prašome atsilankyti | Ntuįieną 

raštine arba užsakyti paštu, pridedant čekį ar pini gini orderi.

NAUJIENOS,
1739 So. Halried Street, CNeaffo, UllnoU NCOS

55 psl.

niu mišinėliu. Buvo ir staigme
na. Atsirado prie mikrc’fono Jo
nas Mikasauskas'su savo kuple
tais: “čigono atsiradimas kieto
je prie lašinių, už savavališką 
atsiradimą traukiamas savinin
ko koronėn’’.

Susirinkimui užsibaigus, visi 
išsiskirstė geroje nuotaikoje.

K. JurgėlysCICERO
STUDENTĖS ATLIKO 
SCENOS PROGRAMĄ

R. LB-nės Cicero apylinkėj 
valdybos rengtame tradiciniame 
rudens baliuje, įvykusiame š.lfri. 
lapkričio mėn. 11 d. parapijos 
salėje, išraiškos šokio’ programą 
atliko dvi žavios studentės.1 Jbs' 
Pasigėrėtinai ir pašoko, susilau
kė iš publikos ilgo plojįųio..

Žemiau pateikiu pluoštelį ži
nių apie šias dvi jaunuoles; slur 
dentesl r

Danutė Brusokaitė — Pasku
tiniai metai Illinois .universitete, 
Meno skyriuje. 1979 m. pava
sarį baigs universitetą bakalau 
ro laipsniu. Priklauso’ skautams. 
Ji yra Skaučių Akademikių Są
jungos kasininkė, šoka “Gran
dies” tautinių šokių grupėje..

ninką. Jis yra studentų ateiti
ninkų sąjungos vicepirminin
kas. Jis yra baigęs Illinois uni- 

gc^ologiją bakalauro 
Liusė Riniavičiūtėę 

Akamedikių Sąjungos
vicepirmininkė, taip pat dalyva
vo JAV LB parengime.

Džiaugiamės jaunais lietuviais 
visuomenininkais. Malonu sul Velionis buvo gimęs 1896 spa 
jais pabendrauti. Linkime jiems 25 Kalnuočių kaime, Pašvi- 
sėkines gyvenime ir ištvermės j njo vaisč., Šiaulių apsk. Nepri- 
kovoje už Lietuvos laisvę ir ne-• klausomoje Lietuvoje 
Priklausomybę.

Gerbiamas ponas Ko Kodaira 
yra Japonijos konsulas Cbica-j 
goję. Jis atsiuntė dvi jaunas savo 
atstoves, paneles Any Rosenberg 
ii Suzan Of nėr į JAV LB Cicero 
Apylinkės (R) Rudens balių. Jis 
buvo labai mandagus ir pasko
lino dvi gražias vėduokles šo
kėjoms.

Prie konsulato veikia labai 
gerai sutvarkytas informacijos 
centras. Norintieji aplankyti, 
maloniai kviečiami. Galima net
gi veltui pasiskolinti filmus, lie
čiančius japonų kultūrą, kaip, 
pav., gėlių auginimą, šilko pa
veikslų piešimą ir panašiai.

Atstovės buvo parengimu pa
tenkintos, o rengėjai — konsulo 
atidumu.

Ponia Sopinę Palionienė pa
darė gėles ir padovanojo išraiš
kos _ šc’kio^ scenos, papuošimui. 
Ačiū ’j it- " t. D.Mirusieji
'; i&stiipas FOSTAS: ‘ ’ ’'VLB' 
BūrgsteiHfutto; apylinkėse ipaty 5, 
mirė 1978 balandžio 16. Laidoji-, 
mo apeigas Meteieno kapinėse 
atliko.’ ‘vietok I vokiečiųc)e^dnge- 

diku kunigas., Tėy. Jdn Konstan- 
*tinui’ Gūlbinūi Vadovaujant; Ta- 
simelsta, ir lietuviškąjį '/Ant kars 
to sudėta 12 vainikų ir daug 
puokščių gėlių. Laidotuvėse da
lyvavo apie;80 žmonių, kurie po 
laidotuvių buvo pakviesti į,sve
tainę kavutės. • F

Velionis buvo gimęs 1908 ko-

Taupykite dabar
r

pas musiv*

NIV
1800 So. Hoisted St

VIENA STIPRIAUSIŲ BENDROVIŲ.

įrtatfta 1223 mMala.

Velionis buvo gimęs 1896 spa

! n.! d u.ovuj'u j c xjAKJVLi.wje tarnavo 
geležinkelių žinyboje garvežio 

mašininku.
1941 repartijavo į Vokietiją. 

Po karo dirbo pas amerikiečius. 
1956 emigravo į JAV-bes (Čika
gą), bet 1969 vėl grįžo į Hanau, 
kur gyveno iki mirties, gauda
mas pensiją. Čia juo rūpintis 
žmonai Adelinei daug padėjo 
duktė 
duktė 
sūnus 
kare.

Marija KALVAITIENĖ mirė 
1978 spalio 15 Ravolzhausene. 
Palaidota spalio 19 to pat mies
to kapinėse. Laidojimo apeigas 
atliko kun. Fr. Skėrys, pamoks
lą pasakė kun. Kreis. Laidotuvė
se dalyvavo apie 80 žmonių. Ant 
kapo sudėta daug vainiku. Kal
vaičiai laidotuvių dalyvius pa
vaišino kavute.

Velionė buvo gimusi 1889 ko
vo 22'Marčiukinėje,. Marijam
polėje apskr. 1928 su Kalvai
čiu sukūrė šeimą, su kuria 1941 
atvyko Vokietijon kaip repat- 
riąntai. 1945, iš Pomeranijos so
vietai-susigrąžino Lietuvon. Ant 
rą’ rkdrtą Vokietiją atvyko 
1958. Apsigyveno Ravolzhausene 
tr*cra sūnaus šeimoje išgyveno 
8ęj ’ mirties.. Buvo siuyeja.

Česlovas Alvydas BRAKAUS- 
KAS mine 1978 spalio 23 Muen 
ehene. Pąląidotas Westfriedhof 
kapinėse ̂ "spalio 26. Laidojimo 
apeigas atliko kun. K. Senkus. 
Buvo gimęs 1947 ggeužės 25 
Wunsiedelne, Vokietijoje. Visą 
gyvenimą sirgo. ■ /

Vok. L. B. M.

M. Meškauskienė. Kita 
Elė gyvena JAV-bėse, o 
Albertas žuvo praeitame

Pas mus tampomi jūsų‘pinigai at
lieka didelius darbus. Pirma, jie pa
deda Jums pasiekti asmeniškus jūsų 
užsimojimus. Antra, jie padeda su
kurti geresnę apylinkes bendruomenę 
ir parūpina fondus namams įsigytu

Taupykite dabar.
Santaupos, padėtos prieš 10-tą me

nesio dieną, neša nuošimčius nuo 
mėnesio pirmos dienos.

Išduodami Certifikatai, kurie ne
ša iki

palūkanų, priklausomai nuo įdėtos 
sumos ir jos išėmimo.

Investavimo knygelės sąskaitos
neša

Federaliniai patvarkymai reika
lauja bausti ne laiku išsiėmus cer- 
tifikatus.

RSA
Chicago, Iii. 60608

turinti dideles atsargas
T< 4X14070
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Naujienos eina kasdien, linki riant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė* 1739 So. Halsted St, Chicago, 
HL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigui reikia įimti pašto Koney 
Orderiu kartu m užsakymu.
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo
9 vai. ryto iki 5 vai. vikaro, šeštadieniai! — iki 12 viL

Didelė pamoka poniai prezidentienei
Kun. V. Rimšelis, įtakingas marijonų . viršininkas, 

pačioje marijonų aiikšciaušioje vadovybėje praleidęs 
kelis ittetuš Romoje, buvo nuvykęs Į česonio ir GečiO su
organizuotą priėmimą Baltuose Rūmuose, parašė repor
tažą apie didęlo lietuvių būrio priėmimą Baltuose Rū- 
muose. Romoje kum Rimšelis aukštesnio marijonų laip
snio nepasiekė, bet lietuvių marijonų tarpe jo įtaka sti
prėja.Jis pėrėrhė Draugo redakciją iš ilgus metus šį laik
raštį redagavusio Leonardo,šimučio, o vėliau jis parin
ko..ir.paskyrė kun.Garšvą Drūūgui redaguoti. Kai pa
aiškėjo, kad Baltieji Rūmai riš dėlto priims Gečio va
dė vau jūmą delegaciją, tai kun. Garšva paskyrė . kun. 
Rimšelį vykti. į Washihgfoha ir vėliau aprašyti kaip aukš- 
člaušfėji Aniėrikpš aūtoritetai priėmė Amerikos lie
tuvius.. ................  , , .. .... , . ...

* Jiš labai vaizdžiai aprašo,, kaip. įš įvairių Amerikos 
valstijiį į Washih^tona, suvažiavo 265 lietuviai ir lap
kočio 20} iįiehą,)kelioms. • minutėms prieš .pirmą,; paltuo
se* Rūmuose buvo ponios Rošalyn Carter ii* Zbigniew 
BrzeziUskio -.priimta. Pirmą, saugumo policiįagąt- 
vejė patikrino.Visų atvykusių dokumentus,--Guvėliauulei-, 
do į Baitubšiūš. Rūmūš., ■-*. 5 s«< «L-Jrab 1 ĄlI, J f? ... JL„< 1

Iki#id'metę> Gečio Bendruomenė dari neturėjo’ laiko 
p^dlry^^^tesilibt-'pranĖešimo apiė -Vizitą* Baltuose^Rū- 
riiflbše; bėt kuri. Rimšelis -gana.gVyūi.nė..tik aprašė Wa- 
slšhgtbnatt šuVažiavūsniš lietifrių Itš'Vovūs, bet ir špė- 
joj padaryti ritnriėto ’vizito, tikslūs, įiašėkmęš ii' pėmokaš. 
Ręportažo gale paprastai pažymima patys svarbiausi 
tdkio Hidelfo skaičiaus lietuvių atlikti darbai. Kun. 
Rimšelis gyvai aprašo, kaip nuvažiavusieji įtekė poniai 
prezidentienei gintarinę dovaną. Kad rašinys būtų vaiz- 
dihgesnis, negu šalti žodžiai, atidžiai viską atmintyje 
turėtų, savo, reportažą paįvairino puikia fotografija, 
kurioje aiškiai ihatyti ponia prbzidėritiėriė su gintarų 
dėže. Lietuviai, išprašę audienciją Baltuose Rūmuose 
Fotografai užfiksavo patį svarbiausią momentą.

Kun. Rimšelis, apžvelgęs visą tokio didelio skai
čiaus atstovų kelionę- jų pasiaukojimą ir pasimatymą

Baltuose Rūmuose, šitaip reportažo paskutiniame pa
ragrafe sumuoja:

“Vertinant Bendruomenės pastangomis Bal
tuose Rūmuose priėmimą, reikia pastebėti, kad pre
zidentienei lietuviai nebus nežinoma tauta.” (Drau
gas, 1978 m. lapkr. 22 d. 3 psl.).
įKįin. Rimšelis priėjo išvados, kad poniai preziden

tienei lietuvių tauta nuo to pasimatymo nebus nežinoma, 
bet tuojau kyla klausimas, argi iki to momento poniai 
Rosalyn Carter lietuvių tauta nebuvo žinoma. Mums at
rodo, kad kun. Rimšelis daro labai jau nevykusį visos 
tos kelionės į Baltuosius Rūmus netikslų vertinimą. Jei
gu ji apie lietuvius nieko nebūtų žinojusi, tai būtų užte
kę kelių lietuvių, kurie ją būtų apšvietę apie iki to meto 
jai nežinomą tautą.

Lietuvių dauguma netiki, kad prezidentienė nieko 
nebūtų žinojusi apie lietuvių tautą. Ponia'prezidentiene 
yra apsiskaičiusi moteris. Ji važinėjo į Pietų Ameriką, 
sakė kalbas prezidentams ir vyriausybių atstovams, aiš
kino Amerikos užsienio politikos tikslus ir patarė jiems 
priimti pačius pagrindinius prezidento Carterio užsie
nio politikos dėsnius. Jai labiausiai rūpėjo pagrindinės 
žmogaus teisės, ne tik Caracase, bet Rio de žanciro ir 
kitose vietose sėdintiems valdovams, kad jie pagrindines 
žmogaus teises taikytų ir kalnuose bei pampose gyve
nantiems indėnams ir tokių teisių neturintiems žmo
nėms.

Kelionės į užsienius parodė, kad ponia prezidentie
nė yra diplomatė. Jis ne vieną kartą kelionėse yra dau
giau padėjusi prezidentui Carteriui, negu patyrę dip-: 
Tematai.

t Marijonų leižiamame laikraštyje tvirtinti, kad pre
zidentienei Rosalyn Carter iki šio meto lietuvių tauta 
nebuvo žinoma, bet dabar, kai atsilankė 265 lietuviai jau 
kitas dalykas. Dabar lietuvius ji pažįsta ii* apie juos bus 
labai geros nuomonės. Kun. Rimšelis, darydamas šito
kias savo reportažo išvadas, nepagalvojo, ką jis rašo. Jei
gu kas nors išverstų jo reportažą ir pasiųstų poniai pre
zidentienei, tai galėtų įsižeisti, jeigu lietuviai šitokios 
apie ją nuomones. Gal kas nors tą reportažą ir išvers, 
bet ponia Carter neįsižeis. Ji yra diplomatė. Jai kiek
vieną dieną tenka susidurti su įvairaus išsilavinimo 
žmonėmis. Jeigu patirs, kad kun. Rimšelis mokėsi baž
nyčios mokslų, ir nieko nenusimano apie pavergtos Lie
tuvos kovą su savo laisvę, tai ji ranka numos ir nieko 
nesakys: Ji yra diplomatė. Ji žino, ką pasakyti ir kaip 
atsakyti.

.Rosalyn Carter buvo diplomatė su aukščiausiais 
Pietų Amerikon, Afrikos ir Europos valdovais. Ji yra 
diplomatė ir Baltuose Rūmuose. Niekam ne paslaptiš, 
kad patys aukščiausieji Gečio vadovaujamos grupės va
dai, riša laiką rėmusieji respublikonus, agitavusieji už 
Niksoną ir pritarusieji Niksono laikais Baltubsiiiš Rū’- 
mus valdžiusiems vokiečių kilmės amerikiečiams, daug 
daug ko negali pasakyti prezidentui demokratui. Prezi
dentas patenkintas, kad buvusieji respublikonai prašo 
jį pasikalbėti su jais. Prezidentas taip pat yra informuo
tas apie delegacijos, organizatorių priėmimą šu Andrew 
Ydūng. Jie ir anksčiau norėjo patekti į Baltuosius Rū
mus, bet tada prezidentas atostogavo ir išvažiavo į Mis
sissippi. šį kartą prezidentas niekur nevažiavo. Jis bu- 
Vo Baittiose Rūmuose, bet jis neturėjo laiko pasimatyti 
su tokia didele lietuvių grupe. Jis labai gerai žinojo, 
kad šį kartą ir viceprezidentas neturi laiko. Jis prašė

V. KAROSAS

(Tęsinys). ..“ naciai kurstė tamsią minią prieš žydus ir... tai jiems pavyko. Tačiau minia... tepi gražu ne visa tauta. Lietuvos Aktyvistų Frontas — LAF susiorganizavęs pogrindyje 1940-41 m. m. ir pa- sipildęš savanoriais suverbuo- tais pirmųjų okupacijų dienų žy dų pogromų metu, tapo klusniu nacių įrankiu... Galimas dalykas, kad Lietuvos Aktyvistų Fronto kūrėjai ir organizatoriai siekė kilnių tikslų — Lietuvos valstybingumo išsaugojimo, tau tinių įr religinių institucijų atkūrimo ir t. t. Tačiau praktiškai jo nariai, sutepę savo rankas nekaltų žmonių krauju, patys sudegino sau tiltus atgal... Taigi negalima kaitinti visos lietuvių tautos, lipdyti jai nenugramdo- mos etiketės, ženklintos Kaino antspaudu” (TŽ. 1977. X. 6).Šioje vietoje tenka pripažinti didelį kreditą “Tėviškės Žiburiams”, kurie pirma visų veiksnių, tame skaičiuje ir ALTo, iškėlė Lietuvos žydų ‘ klausimą, kaip vieną iš svarbių faktorių lietuvių tautos laisvės byloje. Kanadiečių savaitraštis, atmetęs konfrontacijos kelią, ieško susitaikinimo su žydais, ta pačia proga daro priekaištus visiems veiksniams už neveiklumą ir ne supratimą Sos problemos ‘ svar-
Taciau Tėv. -žib. neįžiūri svarbiausio momento, kad taika su žydais negati ■ būti, pasiekta dialogais ar tam tikrais diplomatiniais žestais. Lietuvos žydai reikalauja išaiškinti :įr pasmerkti ne vien pačius žudikus, bet svar blausia,-visus .lietuvių sąjūdžius ir organus, prisidėjusius prie na cių organizuotu žiidynįų.-4 ' šią

(KOMENTARAI)apimtį įeitų, be jau išvardinto Lietuvos Aktyvistų Fronto, Lai kinoji vyriausybė, lietuvių sa vi valdos Organai, kariniai ir politiniai dsfiniai.Kuris iš lietuvių veiksnių drįs tų priimti tokį reikalavimą? Pa galiati, vargu ar Tėv. Žib. sutik tų ant taikos aukuro paaukoti frontininkus. Tačiau išsisiūbuojant konfrontacijai bei neval- dant savo nervų ir jausmų, Lietuvos žydų tragedijos bjjla gali atsidurti teisme ar, dar blogiau, Kongrese, kame žydų pastangomis sudarytas panašus į Kers- teno komitetas tirtų, kas ir kaip vyko Lietuvoje nacių okupacijos laikotarpyje. Kokie lauktini rezultatai? Abejotina, kad AL- Tui pasisektų atremti visus metamus kaltinimus dėt žydų žudymų. Kas tuomet?Matant artėjančią grėsmę AL- Tui, žymiai anksčiau privačiai buvo patariama žydų klausime laikytis nuošaliai, pasiteisinant, kad atstovauja daugumoje senajai Amerikos lietuvių išeivijai, nieko bendro neturėjusiai su Įvykdytais smurtais bolševikų ir nacių okupacijos (laikais. Tuo met visa gynybą nuo žydų metamų kaltinimų atitektų egzili- niams veiksniams, kurie arčiau šiai stovi viso reikalo ir neša tiesioginę atsakomybę už Lietuvoje lietuvių įvykdytus nusikaltimus. . ■Nuo pat-savo pirmųjų, komen tarų, skirtų... ALTo suvažiavimams,. dėsčiau būtinumą išlaikyti pliuralistinę veiksnių struk turą ir. ALTo nepriklausomumą nuo _ėgžilinių veiksnių. įskilais Lietuvos žydų .klausimui ĄLTp neprii^aušomumo ir integralumo išlaikymas dar labiau padidėjo, (Į Visos .kalbos japje apjungimą

Gelgaudų pilisvisų veiksnių į vieną organą, ar bent jų veilfos suderinimą yra nesąmonė. Koks gali būti veiklos suderinimas, jei egzijiniai veiksniai buvo griežtai pasmerkę Helsinkio nutarimus, o AL- Tas prisilaikė? Koks gali būti vieningas nusistatymas žydų klausime, jei vieni lietuviai pasisako už gerų santykių su žydais atnaujinimą, kiti toliau veda neapykantos kompanija prieš žydus, atsakomingus už Maskvos įsakymu vykdytus trėmi
Jei paskiro veiksmo vedama petitika pasirodytų klaidinga ;kas yra daug kartų pasikartoję mūsų tautos 'istorijoje,’ 'tuoiiiėt °' sužlunga nuo patirtų smūgių, ir jo vietą užima kitas veiksnys,^ kuris, iš anksto turėjo tuą?^ąu; simu teisingą riusįstaf^ną/' jaf. * 

yta 7 demokratines/ yeikjps principai kurie įrodė savo pranašu- mą prieš djkajūriniųs. | įjį cj 1 .Užimta ALTo pdžija Lietuvos sžydų . -^ge^oę;. klausimu yrą^ klaidinga it c pavojinga Lietuvoj^, laisvės byjlAį/ ries’pasirir^kp /frontac^bskžiią? ’ ' ,:A * z - p; Isrifikus pijame Jsųvaži^vime naują valdybą fr pasikeitus j>ir- proga iš pągrindji peržiūrėti visą klausimą ir ieškoti taikos kelią- su Lietuvos ...žydais,: ypatingai su jų išeivija Amerikoje. Ne- t pasiekus šio- ^pferidimo^ ALTas j lemiamoje kontrbntacijoįe-garimi sulaukti katastrofinio prą’aimė- jimo, po kurio griuvėsiais būtų • palaidota visa lietuvių'‘-išeivijos ; Lietuvos laisvinimo' veikla.(Bus daugiau)

ponią prezidentienę padėti’jam atlikti didelę diplomati- 
nę misiją. P6iii&/CŽlrfefibh'l'fą misiją-laibai gerai atliko.
ji Hė tik lietuvius gražiai priėmė, su jais pasikeitė

. . c . u- uįA 4 - ■ . o 4 , nrop'a is namndu Yiprzjūiipti vi-turns apie orą ir. Įspūdžius >Washnigtoiie. ’ Tvirtinti, kad 
ponia C arterinė nepažįsta lietuvių ir kad nuo to. priėmį-;
mo lietuvių tauta: jai jsm “nebus nežinoma”,:yra ponios 
prezidentienės nuvertinimas. Amerikos .lietuvius ji pa
žįsta if padeda šttvb vyfūi Taiką pašvęsti svarbesniems 
dalykams. ; : J ' ■ ,

Bet ko toks didelis iiėthrių skaičius vyko į Baltuo
sius Rūmus? Ko jie norėjo prašyti prezidentą? Jeigu 
žinojo, kad prezidentas negali jų priimti, tai ko jie pra
šė prezidentienę, Kun. Rimšelis delegacijos tikslų nešti- 
prašo ir nemokėjo jlį pasakyti- bet Baltuose Rūmuose bu- 
<o geriau informuotų žmonių, kodėl jie nepasako, kokiais 

' sumėtimaiš jis važinėjo Į Baltuosius Rūmus. Nevažiavu
sieji lietuviai būtų dėkingų jėigu jiems kuris nors papa-1 
šakdtų.

Sutinka su PrezidmtuAmerikos plieno pramonė sutiko su prezidento Carterio pa. _ • siūlymu kovoti prieš infliaciją.Prie plieno ptinionės prisidės • ir geležinkeliai.
L. VENCKUSArtimoji Anglija

Pagaliau priyaziudjarhė pakopą. Aš iššokęs 
dar turiu lipti aukštyn. Ten lyg rusai, lyg kito
kie man priešingi žmonės manęs nenori leisti, 
bet aš būtinai ten prie to bokšto noriu susitikti 
su man pažįstamu lietuviu kunigu. Visa savo bū
tybe jaučiu kažkokį aiškų pavojų. Beieškoda
mas takd, viėhhs įtekinti Į antrąją kalno pusę. 
Ten labai ilga žolė, bent kbkių dviejų pėdų aukš
tumo.; Ap&čiojb, kalno pepėdėjb, blizga ežeras. 
Dėl stataus šlaito yra pavojus į jį niisiristi. Tai 
Telšių ežeras, bet neatskiriu ar Masčio ar Ger
manto. Prie pat varidens krašto stovi keli vyrai. 
Jie matt moja nulipti pas juos. Jie ten apstoję žo
lėje pttšnditttą rtiotfettį; kuri hllgartt atsirėmusi į 
atšlaitę. Ta moteris nuo kalnd būto nuriedėjusi 
į ežerą, vyrai ją ką tik ištraukė iš vandens. Ne
žinia, ar ji Bar gyva. Jos veido dar nettiatau, Bet 
plaukai taittsūs, ilgi, supiriti į kasas. Artėjant į 
ją, man jos figūra labai pažįstama. Staiga, iš
gąsčio tukrėstas, sušunku:

— Juk tai mano žmona! —

LEMIAMOJI DIENA
Šiandien Didysis Ketvirtadienis, mano lemia

moji diena. Kitiems dar pusryčiaujant, sanitaras 
aplink mūsų trijų, operacijai numatytų pacientų, 
lovų pastato uždangas. Kaip slaugė žadėjo, mums 
dar atneša po riekelę baltos duonos ir po puoduką 
arbatos. Tai paskutinis maistas prieš operaciją. 
Dabar bevalgysime tik pabudę, jeigu galėsime. 
To nė vienas iš mūsų nežinome.

Pasirodo, kad privačiame, atskirame kamba
ryje, panašiai operacijai ruošiamas vienas kata
likų kunigas, atvykęs net iš Šveicarijos. Reiškia, 
Mr. Chamley gabumai žinomi net ten. šiandien 
jis turės net keturias operacijas iš eilės. Viduri-

tynias diėhaš, kad apsaugojus nuo galimų užsi- Kuris pries
krėtimiį po operabijos. Po iiijekcijbs sanitaras lie- dienas; atvykus ši’oh ligoninėn, mane tikrino. 

: pia rankas laikyti po ūhtklbdė, kad nėštišalčiSii.
Tad nebegaliu rašyti.

Netrukus ateina slaugė. Nuo rankos nuima 
laikrodį, numauna nuo piršto žiedą. Parūošia 
priešoperacinei injekcijai. Rankos dandsi tokios 
sunkios, bet laukimo sensacija nemažėja, sten
giuos dar neužmigti. Noriu matyti kas toliau bus. 
Mano abu kaimynai po injekcijos užmigo. Mačiau 
kaip juos abu, vieną po kito, išvežė. Kuomet at
vyko ir manęs paimti, dar nė vienas iš jų nebuvo 
grįžęs. Nejaučiu baimės. Gal daugiau palengvėji
mą, kad pagaliau baigiasi mano ilgas, skausmin-

S

Prieina daktaras. Tas pats, kuris prieš dvi

Skaudžiai sudejavęs ir išgąsdintas pabundu. 
Aplinkui dar risi miega. Laikas 5:30. Už pusva
landžio mus budins. Už lango lauke jau švinta. 
Tikrai.

nis iš mūsų trijų eis pirmuoju, tada jo kaimynas >gas laukimas. Gal šū šia bperacija vėl pasitaisys 
iš dešinės, aš būsiu trečias, kunigas paskutinis.! mano sveikata. >

Vėl važiuojame ilglis, nesibaigiančiais kori
doriais. Gttliū aUkštielrifkas, bet akis giliu šūki' 
nėti. Vienoje vietoje pravažiuojame j lauką atida
rytos duris, jaučiu malontį b^vžšario orą ir giliai 
jį įkvėpiu. Lyg sotešhi pasidah) mano plaučiai 
nuo jo. ’ ;

Pagaliau operacinės prieškambarys. Įvažiuo
jame galva pirmyn. Negaliu ir nerittriu sprando 
sukinėti, tad nematau kaš už mano galvos. Gir
džiu kelis vyriškus itt moteriškus bdlsuš čia pat 
už manęs. Tik akis pakėlęs riiatoti Virt diifų: pro 
kurias įvažiavome, elėktttinį laikrodį. Be kelių 
minučių 12 vai. i

Sanitaras nuvelka mūsų pižamas. Jų vieton 
gauname vienodas uniformas: ilgūs marškinius, 
užpakalyje perkirptus, neužrišamus. Ant galvos 
užmauna baltą, medvilnonę kepuraitę ir tokios 
pat spalvos kojinės, siekiančias iki kelių. Po to 
sanitaras dar kartą nuvalo visą kūną, ypač nu
garą, eteriu ir medikuotū alkoholiu. Uch! Pašė
lusiai šaltas tas trinamas alkoholis! Bet pamažu 
vėl pradedu apšilti, nors nebedrebu.

Būtinai noriu kiek galint daugiau atsiminti 
kas vyksta prieš operaciją. Atmintis aiški, tad 
darau trumpus užrašus. Ateina seselė ir suleidžia 
3 ccm streptomycino ir penicilino injekciją. Sako, 
tokias injekcijas dabar man duos kasdien per sep-

— Ai* fiieš nebuvome jau kartą susitikę? — 
klausia jis.

— Taip; a^Ktorė, matėmės. Pereitą antra
dienį palatojė F-Ž.

Kodėl jis manęs to klausė? Tur būt, norėjo 
įsitikinti ar priešoperacinė injekcija savo tikslą 
atsiekė. Iš trumpo pasikalbėjimo jis suprato, kad 
mano sąmonė dar neaptemdyta. Tad vėl priėjęs 
man pasako, kad duosiąs dar vieną priešoperacinę 
(pre-op) injekciją, nuo kurios dar neužmigsiu.

Suleidęs adatą nusišypso ir nueina.
Jaučiu neaiškiai kaip raumenys atsileidžia 

įuo bet kokios įtampos. Taip ramu viskas pasi
darė. Kalbos už mano galvos tolsta ir tyla. Kai 
vėl pakeliu akis, gydytojas stovi šalia manęs. Laik
rodis virš durų rodo lygiai 12.

— Dabar aš Jus ūžmigdysfti. Spauskite mano 
ranką.

Ramiai pakeliu dešinę, persižegnoju ir pa- 
Juodu daktarui ranką. Rodos, spaudžiu.

— Viešpatie, tebūna Tavo valia.
Dar matau, kaip nedidelio švirkšto adatėlė 

atsiremia į mano rankos nugarą. Savotiška vėsu
ma ir didėlis ramumas prasideda nuo pirštų kojų 
ir slenka aukštyn link kelių. Blakstienos neapsa
komai sunkios. Nebesipriešinu.

'(Bus daugiau)

Monday, November 27. 1978



ZARASIŠKIŲ KLUBO BANKETASUK K G. BALUKAS
AKUtERUA IR MOTERŲ LIGOS

GINEKOLOGINE CHIRURGIJA
6449 So. Pulaski Rd. (Crowford

Medical Building). Ttl. LU 5-6446
Priima ligonius pagal susitarimą, f

Jei neatsiliepia, skambinti 374-8G64. muose įvyko Zarasiškių klubo
INKSTŲ IR ŠLAPUMO TAKŲ 

CHIRURGIJA 
Taiti. 695-0533

DIL PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Waatchaster Community klinikos 
Medicinos dirvktontM

1933 S. Hanhoim Rd., Westchester, 
VALANDOS: 3—3 darbo d ienomis ir

Pagerbtas daIL j jis yra labai kuklus - gal net
Mikas Šileikis | per kuklus žmogus ir išlikęs ti-

t i .*■ -o j x i- ikras zarasiškis. Kas jo nematė Lapkočio 18 d. šaulių Na- .... . „1 T važinėjant su šimtamečiųRambleriuku. Jis buvo jam ir geras ir patogus kol “meistrai” patvarkė ir sudegino. Tik jada (pavyko p. Šileikį įtikinti, kad su automatine transmisija ir nauja mašina yra patogiau ir saugiau važinėti. Kaip man atrodė, pats vargdamas dail. Šileikis savo giminaičiams Lietuvoje nepagailėjo net kelių naujų mašinų.Dail. Šileikis ir šiandie tebe-
Tek: 561-2727 arba 562 2728

• EL. — BE 3-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE AKIŲ LIGOS 
3967 Wwt 103  rd StrM) 

Valanda* pigai suMtarlmą.

rudeninis banketas. Salė buvo pilna zarasiškių, kaimyninių klubų narių ir svečių.Klubo pirmininkas Petras jBlekys padarė trumpą praneši- 1 mą ir pakvietė inž. Domą Adomaitį, Čiurlionio Galerijos, Ine., pirmininką tarti žodį apie dail. M. šileikį. Čiurlionio Galerijos vadovybė prisidėjo kartu su za- rasiškiais dail. “iškirsti šponą” jam nežinant,—pagerbti jį 85 m. amžiaus ir kūrybinio bei visuo- svajoja apie palapinėje pralei- meninio darbo proga.Kelis numerius solo vo p-lė Baronaitytė, nuojant Motekaičiui. buvo’ kelis kartus iššaukta see- g non. Ji gražiai dainavo.Vakarienės metu su pertraukomis buvo šokiai, šoko jauni ir seni visokius šokius. Kaip visuomet, taip ir šį kartą, buvo turtingas dovanų šulinys. Lai-

stas naktis rakūnų, skunkių ir padaina* kitokių miško gyvių karalijoj, akampar Palapinėje jam užteko visko’: ir Solistė j patogumo ir šilimos, - kad tik [alėtų būti gamtoje. Miesto patogumai jo nežavėjo ir per daug nevaliojo. Visa tai rodo, kad dail. Šileikis ir Amerikoj neiš- ponėjo, nenutolo nuo' gamtos ir išliko paprastas, visų mylimas ir gerbiamas žmogus.mingieji gavo itin gerų daiktų,! O del ko dail Šileikis yra ger- — paveikslų, rankdarbių, na, ir biams? Pirmiausia, kad sukūrė _ -------------virš tūkstanties tokių gražių ir

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĘTRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71 St. T«L 737-51*9

Tikrina akis Pritaiko akinius ir
“contact lenses’1’ r t, __________ ___, _ „

Vai agal susitarnna. uždaryta tied i “linksmosios”. O M., šileikiui &--5L L- -- IZarasiškių klubas įteikė meni-: vertingų paveikslų — kaip dail.
DRLEONAS SEIBUTIS išką dovaną, tai “skulptoriaus” į ;.i; INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

Y PROSTATOS CHIRURGIJA
‘ 2656 WEST 63^d STREET

’ VaL antrad. 1—4 popiet,.
ketvirti 5—7 vai. vąk. “
Ofiso telef.: 776-2880

Rezidencijoj telef^ 448-5545

SiuvėjasM. ŠILEIKIS

ŠVENTO RASTO PAMOKYMAI IR PAAIŠKINIMAI
KIEKVIENĄ DIENĄ BŪTINI KRIKŠČIONIUI

"Tavęs dėlei, kasdien žudomi esame; ir kaip piaujamos avys esame 
laikomi". Psa. 44:23.

Turime atsiminti, kad kiekvienas mūsų turi tik vieną auką; kad šitą 
auką turime statyti po Dievo akių diena po dienos, tarnaudami jam geriau 
ir geriau kada tik randame progos. Turime atsiminti, kad šita auka, nors ir 
susideda iš daugelių mažesnių paaukavimų, kurie taip menki, kad nepritinka 
čia apie juos kalbėti arba svarstyti, vienok reikia juos visus užlaikyti, kad 
sudarius tą vieną auką kurią padarėme tada, kai buvome priimti į Dievo 
šeimyną. Pašvęsdami savo valią, mes atidavėm viską; todėl užlaikymas nors 
mažiausio daikto mūsų gyvenime — pasipriešinimas aukauti tą, ka$ mūsų 
supratimu būtų patinkamas Dievui — reiškia užlaikymą tų dalykų, kuriuos 
pašventėm Dievui.

ŠV. RAŠTO TYRINĖTOJAI
J. Muzikant, 195 Van Pelt Avenue, Staten Island, N.Y. 10303

Mažeika E/Evans
S ■

Laidotuvių Direktoriai

k“ Trys Modemiškos Koplyčios
& Mašinoms Vieta
į Tei. 737-8600
V* Tei. 737-8601

Marčiulionienė tvirtino - su lietuvišku smėliu ir sniegu . . . Zarasų krašto grožio jis niekad nepamiršo. Ir Amerikos vaizdus tapydamas jis nejučiomis į juos perkėlė savyje išnešiotą tėviškės grdžį. Tuo jis prisidėjo ne tik’prie mūsų—- lietuvių, bet ir visos žmonijos gyvenimo pagražinimo ir jo nuskaidrinimo. Gaila, nedaug zarasiškių matė 7 o *

i p. P. Blekio iš medžio gražiai išdrožinėtą tulpių bukietą. Dail. Šileikis už suteiktą garbę ir dovaną padėkojo klubieciams ir1 kolegoms, palinkėjo Zarasiškių {klubui gyvuoti ir tęsti kaip ligi šiol, naudingą darbą — remli lietuviškos veiklos pastangas kovoje už Lietuvos nepriklausomybę.Iš Zarasiškių pirmųjų klubo j0 Paveikslų parodas. Galėtų pa- narių beliko' tiktai* trys: Mikas tvirtinti,: kad tiesą sakau.DaiL . Šileikis i ne vien paveik-

pramoga ar malonus laisvajai- buvo ir tebėra nenuilstantis kukio praleidimas. Ji reikalauja rėjas. Dieve duok jam sveika- talento, didelio pasiruošimo — tos, ilgiausių ir kūrybingų me- i mokslo ir daug pastangų. Kūryba reikalauja susikaupimo, į įtampos ir vargo. Dail. Šileikis tų! Domas Adomaitis EUDEIKISGAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Gražiai palaidojo Joaną KlemkienęPraeitų trečiadienį, lapkr. 22 buvo daugiausia Bruno Klein- I kos draugai. Jis dirba įvairia- I se lietuvių organizacijose, turi gerų bendro darbo draugu, tot-i dėl daugelis jų ir preiškė jam nuoširdžią užuojautą motinos mirties proga/'"“alir | Kapinėsė gražiai pasimeldė 1 kanauninkas' VaVtovaš Z aka-'

dienos rytą, Ghicugoje, kazi- mierinėsę kapinėse gražiai buvo palaidota Joana Klemkienė, visiems cikagiečiams pažįstme Bruno Klemkos, 95 metų pripildytų ne vie žiauš motina.’* Velionė buvo" vVresmt amžiausė Ji buvo* pagerbtissų- raštuose' jis siekė žiaus moteris, v bet labaigįedanV ngiaušiį' me^ų? Ji’g^ožį, ^i^iekė’žmogaus' žiai atrodė; ^Veidas buvo -ra- ‘-pašoko ^polkutė’*^ ', J r' *r^ Savo meno' ’kritiktr hius, gražioj iswidos;.: gražiaiP-j Vaka ras hh vcf dra žus i r praėji J išnokė -iiėAik dailininkus, aprėdyta. ’-Visu, -žmones:, ątėjii" .į gėrbje• ;nu6iAfkĄ“e?FWmas’ bef .vi^^Wity^jus pažinti Ajeji į Lekavj^us koplvęių, Adomaftis"gi^ifiHkūšiėinY pasa-'^e^'?>siu:s^"^aj^5'Hienas- ir nertorejo tfkėif, Imp gra- kė t&kią.kalbą: iJjlLs i.'^tejiųis^sjgerėji^ą^ Daugiau-(jiai būtų galėjusi atrodyti 95• (Steką AtfomalįiojkąlJjok-.tek-.;įvety anYžiaū^ moteriškė? stas.) T - .;q. ........... Jfe—nury>d’.npjo klystąn-;- Klemkienė buvo gimusi Lie-puvoje, Rokiškio ąps., Pane- ■r'.-AL7 ____ ’ kūtvėlų ma-‘ munid vis.,' Mikojiškių kaime.^•''Šileikis skaudžiai'išgyveno rha- / tydąmąs net kai .kuriuos lietu- .^dus dailininkus tos. mądos pa-

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Aaūdra praktika, $per MOTERJ llgc±
Ofisaa 2652 WEST 5yth SERGĖT

Tai. PR 8-1223
OFISO VĄL.: pirm., antiad., trečiaa.^Šileikis, pirmasis ’klubo pirmi-
't penkt. 2-4 ir 6-8 vai. vak. ŠGštadie- įninkąs ir jo steigėjas^ polifa slu^ kūrė.- Kiek - gyvenime jis

'Aii 2-4 vai popiet ir kitu jMUiauskienė irponiai’Waus-’ yra'parašęs^
pagal gnsitarmij kienė .jau 'sūjaUkusi’ 98 metų''n^, ^P'n^" Tiek 'savo paveikpagal susitarimą.

Totezai. M4d. ban- 
pagalbi kjfomi.

£ .5 - ir: V L; ......

• 63rd st Chicago. rr.L 60629
* T<r>i.e PRosp^t 6-5034

ERk^\įSTYMAI •

Leldimai — ®i)m aparaud* 
ŽEMA KAINA

T^L WA 5-3063

į' MOVING 
Apdraustai parkrautfym«$ 

ii ivilriv atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
. Tai 376-1682 arba 376-5996 
i

Gerbiimosios ir GefbkfiiieM įasaulj. DailZarasiškiai''‘ir1- X ' 1Zarasiškių Draugai;: -viso- gautus. Jis netaikė menu peiliu<-

anr
«ra i rauskas. ti paliko, be jau mi- ., nė t o B runo s tv ž m o na Be mice,? 1 L f» :(kr du ąūnu —Vytaurą, ir Vai- 4 ' t. Terį su, šeima įr anūkais. Taip " pat Hko duktė Stefanija Samu- leviienė su šeima. Palaidojus •Klemkicne,; vistis buv^ė. ifzpvašy- ti į Gold Coast Inn restoraną(

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741-^1742 . 1 '

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
T Telefonai^ 5Ž3-0440 ■

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

SOPHIE BAROVS
RAD1J0 JEIMOS VALANDOS

VU* proyramot g W0PA, 

1490 HL A. M.

Lfetuvių kalba: kasdien nuo pir
madienio iki penktadienio 3:00 
—3:30 vaL popiet Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8:30 iki 9:30 
vaL ryto,

Varfėh Ąkfena D^kuf
Talaf.i HEiwteck 4-2411

7159 So. MAPLEWOOD <Vl.
CHICAGO, H.L 60629

Amerikon, ji atvažiavo prieš patį1 AntYąjį pasaulinį karą.. Ji buvo labai patenkinta, kad galėjo: laiku išvykti iš Lietuvos. Ji atvažiavo pas savo vaikus, kurių dauguma gyveno Chicago j e ir jos apylinkėse. Ji buvo sveika, ramaus būdo, džiaugėsi vaikais ir anūkais. Ilgus metus ji gyveno Cicero], kur turėjo daugybę draugių. Paskutiniais metais ji gyveno vakariniame Antioch mieste. Ten ji ir mirė.i Klemkienė buvo pašarvota La Dail. Šileikis įtikinėja visus, kaviČiaus koplyčioje, šerme- dalyvavo

pietums. ,t .Kleinkams ir šeimai reiškiu ržuojauta nelaimės va’aridoje.
Šeimom draugas

r H

Didžiausiai kailiu 
pasirinkimai

lletcrj taUB ataką

\U North Wahoah A*eoo»

263^X2?
(jataisos) ir 
677-S4M 

ęboto)

— Jei tinote asmenis, kurie 
galėtų užsisakyti Naujienas, pra
šome atsiųsti jų adresus. Met 
jiems siusime Naujienas dvi sa
vaites nemokamai.

Balius, ypač rudenįkių gėrybių metu, ir Lietuvoje perrėžto linoleumo gabalo* juo. nebuvo prakalbų vieta. Tačiau,' įjos ar vienos spalvos drobės, o jūsų veiklusis pirmininkas p. Blekys užsispyręs tikino, kad ‘fmes’ ząrąsiškią:, turime pagerbti savo klubo steigėją ir arčiau'supažindinti sąvb nanus su dąil. šileikių”.Nemanau, kad baliuje gali- su priedu: ma tatai padaryti. Bandysiu pa- paroda’’, sakyti Tamstctais apie dail. ši-i T............'eikj kelias mintis. Pirmiausia, kad dailininko profesija nėra nyse jr laidotuvėsedidokas Chicagos lietuvių skai čius. Lapkričio 22 d. rytą josios palaikai buvo nuvežti į Marquette Parko lietuvių baž nyčią, kur pats klebonas Antanas Zakarauskas atlaikė pa- • maldas. Į kapines velionę nu- i lydėjo virš 50 automobilių.Ta i

tuo labiau - paprasčiausios pornografijos. ar kitokio meno vardu . brukamo' šlamšto. Gal pats atviriausias jo kritikes mostas buvo - tai Čikagos Aleno Instituto kasininkei Padėtas centas štai ko verta jūsų
Forging Fuel Economy

si jSliCiNAUVl Ų i

Upytės Draugiško klubo priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks penktadienį, 
gruodžio 1 d , 1 vai. popiet, Anelės 
salėje, 4530 So. Tai man Avė.

Nariai prašomi 
renkama valdyba 
kia daus svarbiu

Po susirinkimo

atsilankyti, nes 
1979 metams ir 
reikalu aptarti, 
bus vaišės.

A. Kaly s, rast

bus 
rei-

y-,a ma (i ra n d Canyon Arizonoje labiausiai turistų mėgia- vieta. Po jo sek. atrakcija Yellowstone National ParkWyoming valstijoje, Niagaros krioklys Kanadoje bei New Yorko valstijoje. McKinley kai n as Al ask oje, Sekvojų arba raudonmedžių miškai Kalifornijoje, Havajų vulkanai ir Flo i idt je Evergladės:

betnes be h^at^d for & 
rear 'ritb the fud srri&gs ? Chevrolet aoto plaat ia Detroit 
|s fros?* befon they even go toto the auto

Th? gas ® ssTed at Chevrolet’s Detroit 
tea*’ fe piani b i - -tsl Utting procedure being 

be?* by HaxMU The electronic apRantm 
nmior? fp^r -^ed to be heat treated

before tbA nm be marhmed. Formerly dl pinion gear forg- 
tbc beat treating furnace. By selecting 

c-niy the the beat treatment, some three
'er< nf gM per ? - - -

i
i

' tėvas iR^suJJĮd^^.;;X X. . 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
•* ft 1410 So. 50th A^e., Cicero

W Telef. -476-2345

FRYS WODRMISKOS KOPIYCIOS
AIKŠTĖ AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Odca<o«
Lietuvių
Laidotuvių

>irtKtori>

Asociacijos

AMBULANCI 
PATARNAVF 
MAS DIINA 

IR NAKTL

TURIMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE,

ANTANAS M. PHILLIPS
TOMAS W LAURYNAS LABANAUSKAS

SM7 So- LITU AMIGA AVENUE. Pions: YArds 744*1

BUTKUS - VASAITIS
144S So. 36th Ave, Cicero, fll Phone: OLymple 2-100J

PETRAS BIELIŪNAS
*348 So. CALIFORNIA AVE. Phon«: LAfayetta 3-3571

GEORGE F. RUDMINAS
LU? So. LITUANICA AVE. Tai: YArii 7-U»8-ll|f

2434 WEST 49th STREET KJCpibUc 7-1211
2314 WEST 23rd PLAC1 M4T1
HOW SOUTHWEST HIGHWAY, Paloe Hflta, H, IVM4H

MM Be, HAL6TED STREET TAr* M9U
....... ... < J

| ^4 OftCAOO 1 ix KwHhWf SX



Cicero šokėjai tarptautiniam festivalyje
Kiekvienas darbas yra pagrįs tuoti. Tokia pareiga ir garbė šį- 

tas naudos principu. Paprastai met atiteko mūsų kaimynams 
nauda yra suprantama materia- latviams. Festivalio programa 
line prasme. Bet gali būti ir ki- vyksta tris dienas. Kiekvieną 
taip. Pavyzdžiui, kad ir tautinių dieną yra vyresniųjų grupių pa 
šokių atveju. Daug darbo valan 
du pošvenčia ir prakaito išlieja 
šokėjai, besimokydami šokti, ir 
mokvtojai, šokėjus bemokyda
mi. Toks darbas nėra sveriamas 
materialine prasme, bet pagrįs
tas aukštesniu tikslu — noru

- prisidėti prie tautinės kultūros 
palaikymo, jos reprezentavimu 
ir džiaugsmu, kurį teikia šokio 
įmenąs.

Vieši ir sėkmingi pasirodymai 
yra pats didžiausias šokėjams at 
pildąs. Tokio atpildo susilaukė 
Cicero tauctinių šokių grupė Ra 
telis, kai buvo pakviestas daly
vauti tarptautiniam festivalyje, 
Milwaukee, Wise., Ratelio vado
vė Sofia Palionienė ten ir anks
čiau yra dalyvavusi su Cicero 
lit. mokyklos šokėjais, bet mo
kykloje tarp Tėvų komiteto ir 
mokytojų nesklandumams pasi 
reiškus ir mokiniams po kitas 
mokyklas išsisklaidžius, ji suor
ganizavo savo šokėjų grupę, 
sumanios ir stiprios S. Palionie
nės rankos vadovaujama, daro 
gražią pažangą ir pereitais me
tais jau dalyvavo festivalyje. 
Šiais metais Ratelis jame šoko 
lapkričio 18. Diena buvo šilta 
ir saulėta, smagi keliauti. Gel
tonas mokyklų autobusas su pil
nu kroviniu — šokėjų ir tėvelių 
palydovų, išvažiavo iš Cicero. 
Programoj dalyvavo 28 jaunųjų 
šokėjų grupės, įvairių tautybių. 
Kiekvienai grupei buvo duota 
atlikti tik po vieną dalykėlį, ar 
tai šokį, ar tai sportinį pratimą 
ir pan. Mūsų šokėjai pašoko, gra
žiai stilizuotą “Noriu- miego’’. 
Akordeonu grojo, muzikos; gyr 
venirne .naujai, .besireiškianti, 
Krišna Griniūtė. \
įšokėjai :ir jų,palydovai,- sugrį 

žę.į Čįcęęro, buvo sutikti 
čių namuose^Yaįkučįąi;bwo pa 
vaišinta .-šiltais sumuštiniais, pa
gamintais p.yVabaiaitienės?< 
kalčių-u restorane,, vyresnieji hr

*

Žiema miške

įrodymai, ir vieną dieną — jau 
nesniųjų. šokėjų pasirodymai 
buvo sumaniai įjungti į latvių 
tautinius vaidinimus ir sceno
vaizdį šokių arenoje. Scenovaiz
dyje buvo pavaizduota natūra
laus pobūdžio latvių kaimo so
dyba, artimai primenanti mūsiš
kę. Jaunųjų grupės pasirodė lat 
vių pasakoje “Spriditis”, o vy
resniųjų — folkloriniam vaidi
nime uLigo Vakars” ((Joninių 
naktis). 
<* . .

Festivalio proga etninės orga
nizacijos turėjo savo tautodailės 
parodėles ir užkandines Con
vention Hali patalpose. Šalia fes 
tivalio Arenos. Lietuvių užkan
dinėje galėjo gauti bulvinių bly
nų, kugelio, virtinėlių, kopūstai- 
nių, o taip pat “Napoleono” ir 
kitokių kepainių. čia vyko pel- 
ninga prekyba vadovaujama p. Į Į 
T. Balčiūnienės. Patraukliai de- 
koruotoj lietuvių tautodailės pa 
talpėlėj buvo rodoma, kaip rei
kia marginti margučius. Festiva • t 
lio leidinyje, vadovu sąraše yra g 
pažymėtos šios lietuvių pavar
dės: dr. V. Balčiūnas, Therese _ 
Balčiūnas, V. S. Janušonis, Sofia -v. . . .. .x.-n t • o • kant. Naujienos siunčiamos su-tai pasveikti ir sustiprėti.Palionis, S. Milašius. a •1 Įsipazimmui dvi savaites nemo-
Nors Čikaga yra pertekusi įvai karnai, 

rių renginių, bet Milwaukee 
festivalį, dėl jo išskirtino pobū
džio, verta pamatyti.

— Elzbieta Kardelienė, mūsų 
miela bendradarbė iš Montrea-

B. M-nė :lio, buvo susirgusi. Gydėsi ligo- 
. ‘ ninėje. Gal būt del to yra dar

nebaigti jos atsiminimai iš-atos- 
togų Kalifornijos valstijoje.

— Steve Rudokas iš Marquette 
Park’6/?- vėikltisi’-' visuomenėje, 
bendrubmenėj e ’iri Anglijos liė^ 
tuvių/khfbž- lankėsi Naujienose? 
bėkiri u?asžs^j^'premi- 
fheratčs :įra¥eS’nfą- Ir^iiž^dvide2. 
Ž5ffifrseptynitf doleriųtaiiką. Taip 

, IphY dėklii aįylinKėš’tėutiėtei;
kava dr mamyčių .iškeptu turtu. Į ūzšisaluiišiai Xatijiėnš.srJ3{mėli.

tihkanieshiąm susipažinimui, fo- 
dėrįiavardės prašiusiai neskelbi.

— Jadvyga ir Simas Kvečas,: 
Santa Monica, Gal., veiklūs Ame
rikos Lietuvių Tarybos Los Aru ’ 
gėlės skyriaus veikėjai, pratęs
dami prenumeratą, savo gerUB 
linkėjimus' atlydėjo $16 auka$ 
Po du dolerius atsiuntė J. Baltf 
ramonaitis iš Brighton Parko it 
V. Lukoševičienė iš Hamiltono^ 
Dėkui visiems. Visi skaitytojai 
kviečiami į jas atkreipti savd 
asmenišką dėmesį, gerai su jo
mis susipažinti ir pareikšti savo

Dumeiai -nesenai, iš šy.,-Antąnp 
parapijos .nusipirko namą. Jį 
gražiai atnaujinę, dalį erdvių .pa 
talpų nemokamai užleido Rate
liui naudotis. Už tai jiems yra 
dėkingi šokėjų tėveliai ir Rate
lio vadovė S. Palionienė,

Grįžtant prie festivalio reikią 
pažymėti, kad. prieš 35-rius me
tus juos ruošti pradėjo Milwau
kee veikiantis Internacionalinis 
institutas, kuriam dabar priklau 
so virs 100 organizacijų. Festiva 
lio programoje dalyvavo 44 tau

kaina vis kita etninė festivalio t 
programai planuoti ir reprezen- asmenišką nuomonę jas užsisa-

— Muz. Petras Vacbergas, 
Chicagos Šaulių choro dirigen- 

įtas ir mokytojas, priima naujus 
choristus. Repeticijos būna šau
lių namuose.

— Vida Barakauskaitė buvo 
išrinkta Spaudos baliaus kara
laite, o princesėmis — Aida Do. 
yidaitytė ir Aldona Biskyte. 
Spaudos balius buvo suruoštas 
Toronto Lietuvių namuose “Nė 
pfikląūšomoš Lietuvos^ 'šavaif- 

*r3sciui paremti.

Kūrėjų Savanorių Są-

3 ■— Petras Mockaitis,'nuoširdus 
Naujienų ^skąityjpjas .ir, dosnus 
rėjpėjąs T. lš^BridgępprtQ.1apyJiii- 
kės, neseniai buyęs^, ligoninėje, 
vėl susirgo^ gydosi .namuose^ 
dr. ^emiękę; priežiūroj e,; Drau- < į 
gai ir artimieji ^nkį^a^^rę^jj|ng^Toronte skyriaus valdyk

r.-vn-;: jiTMĄJUjA NOREIKIENfi : ; ■
KBS Wett * Tti. WA 5-2W

DkUlii rOiltf įvairių
MANTAS ii CUROPOr IAMML1V.

Cosmos Pareels Express Lorp.
MARQUrrn GIFT PARCELS sirvici

IMI W. 69th K, Cklcase, I1L $06». — T»L WA M7S7 
ma $•. H, Chlcm. IIL M4C*. — T»L 15M3M

“LIETUVOS AIDAI”
KAZE BRAZDU ONYTE, 

PROGRAMOS VEDĖJA
Pirmadieniais ir antradieniais 9:00—9:30 vai. vak. 
Penktadieniais 9:30—10 vai. vak.

Visos laidos iš W0PA stoties, banga 1490 AM.

2646 W. 71 st Street^ Chicago, Illinois 60629
TeM. - 778-5374

55 years of age and older!

INSURED

Chicago, hunos aax
Pitotxi 7-7747

CHMIEL BROS
GENERAL CONTRACTORS 
Remodeling - Maintenance 

Carpentry - Masonry 
Painting - Tuckpointing

CALL CA 64335
Over 37 Year? Experience 

Licensed & Insured

1741 W. Chicago 226-4315
If Mo Ari. f I mhursf * 179-4414

DAVIS BROS

COMPLETE HOME REMODELING
INTERIOR - EXTERIOR 

INCLUD. STUCCO 
PLASTERING. PAPER HANGING, 

DRYWALL. WALLPAPER, 
KITCHEN, BATHS. REC. RMS., etc. 

Also Fire Damage Repair, 
275-1555 

If No An.. 275-1529 
Satisfaction Assured, Fully Insured

WA N. KENMORE

22U WEST CERMAK ROAD

Pttki Kazakaesraa

BDVStSt Mon.Tut.Brl.9-4

SEBVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

A
IMPROVING YOUR HOME?

We Specialize in 
Complete Remodeling 
Additions - Dormers 

Kitchens - Bathrooms etc.
“Building Violations Corrected” 
Call Us Today for Free Estimate

CAT CONSTRUCTION 
8502 S. STONY ISLAND 

978-5255

BARRY BUILDERS 
5007 W. LAWRENCE 

Specialists in Home Remodeling 
Kitchens, Baths, Rec. Rooms, 

Siding, Roofs, Storm Windows, 
Plus Mu<* More!!!

CALL US AT 545-1810 
(Deal Direct With Owner)

HOME REPAIR SPECIALISTS

Storm Window’s, Doors
Baek Porches-Siding. Facia & Soffit 

Baths, Kitchens, Rec. Rooms
FREE ESTIMATES

APOLLO CONSTRUCTION 
280J W. Mth St. 77878TB

The new Tax Law permits you a once in a lifetime Tax 
Break — if you are thinking about selling your home, plan 
to remodel and modernize now to make yolir (home more 
valuable and get the highest price possible. The home re
modeling firms listed here are established, reputable compa
nies who will gladly give you a free estimate - guaranteed 
workmanship with the finest; materials — consult anv of 
these firms with confidence - call today - or save this handy 
guide for future reference.

PASSBOOK 
SAVINGS 
the best way to

Paid ed

OUR SAVINOS
CERTIFICATES

EARN UP TO '7%%

bą sudaro: A. Zubrys — pirmi
ninkas, VI. Kazlauskas — sekr., 
Si. Banelis ižd i

— Klevelando šv. Kazimiero 
lituanistinės mokyklos Kalėdų 
eglutė bus gruodžio 17 dieną.

— Illinois valstijos loterijoje 
lapkričio 23 <L Big Pay Day lo-’ 
Šime laimėjo 568, 68, 8 ir 2875/ 
Touchdown lošime laimėjo Seal *

s tie 32, 48, 27 ir 13.
— Ponia Elvira Skopas iš CL; 

cero atsiuntė lokį laišką: “Siun/ 
čiu $33 metinei prenumeratai 
ir porą dolerių auką, bet laikra
štį siųskite ne man, o Sofijai 
Palionienei. Aš šiuo metu gy
venu pas sūnų Apolinarą, kuris 
prenumeručja Naujienas, tai 
kartu su juo ir sk 
kodam i už auką; sveikiname' 
naują prenumeratorę p. S. Palio
nienę, tautinių šokių grupės mo
kytoją ir vadovę.

— A. Valys iš Marquette Par
ko be raginimo pratęsė prenu
meratą, o savo gerus linkėjimuSj 
atlydėjo $7 auka. Petras Blekys 
atsiuntė 2. Tos apylinkės tau
tietis užsisakė Naujienas 6 mėn. 
ir atsiuntė $2 auką, bet pavar
dės prašė neskelbti. Dėkui vi-! 
stems.

see us for 
financing

AT OUR LOW RATES
WITH REPAYIWNT 

TO FIT YOUR INCOME

Mutual Fedefal 
Sayings and loan I

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMIN’A M3 
(B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOK ĖJIMAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l

PETRAS KAZANAUSKAS, PrerdeaUs

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Virginia 7-774"?

NAMAS — SVAJONE: 3 butai, 4 
vonios, centrinis šildymas ir šaldy
mas. atominė slėptumė, 3 automobi-

O GERIAUSIAI ČIA
2 AUKŠTŲ mūro namas ir 2 auto

skaitysime”. Dė- Uu garažas, du balkonai, patio. Mar- garažas. Apie $6,000 pajamų, "au- 
’ -i • I ąuette Parko centre. Jas stogas, gazu Šildymas, apsaugazo’ evoiLinomo ųucivę x<uau tenut. p--___ *_____ -1—«*»_

I MŪRINIS BUNGALOW. 3 miegami, ]ite pirkti už $41,800. 
j gražiai užlaikytas, $34,000.

NAMAS IR TAVERNOS - SVETAI
NES biznis. $80,000.

MŪRINIS NAMAS. Didelė taverna, 
apie 200 svečiu salė, 2 butai po 
kambarius. $85,000.

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public 

losurance. Income Tar
2951 W. 63rd St TeL 436-7878

nuo potvynių, aluminum langai, ga-

6

i M. U Sc
— Sveikiname M. Endzulienę

iš Gage Parko, ilgametę Nau-I Gausus namų pasirinkimas 
jienų skaitytoją, atšventusią 90{ pietvakariuose
metų amžiaus. Ji tebėra uoli‘BUDRAITIS REALTY 
Naujienų skaitytoja.

[Įvairi apdrauda —INSURANCE
— Dr. Bronė ir Viktoras Mo-puTŲ NUOMAVIMAS—paren-

tušiai iš Cicero apylinkės lankė-- ’ ' “ ’
si Naujienose. Dėkui už vizitą, 
naudingus pokalbius, ankstybą 
prenumeratos pratęsimą ir už 
$7 auką Naujienoms.

— Utenos Draugiškas Klubas,
sveikindamas Naujięnas arte-.-Gražios išvaizdos 45 metų vyras 
jančių Kalėdų švenčių proga,! 
paskyrė dienraščio leidimui pa-j 
remti $25 ir juos atsiuntė per! 
klubo sekretorių A. Brokevičių.j 
Dėkui valdvbai ir visiems tol 
klubo nariams. , r j

“Mindaugo Lv a i n ikavimas”, 
proL^Adomo Varno monumen
talus. darbas. Margučiui pade
dant, yra surastas ir tikimasi jį 
gauti parodai? Apžvalginė prof. 
Varno darbų paroda/buš atida
ryta gruodžio 2 d. Parodoje bus 
išstatyti visi dar neparduoti

kam nuomininkus
4243 W. 63rd St, Chicago 

Tel. 767-0600.

PERSONAL 
"U'4' Asmenų Ieško

ieško gyvenimo draugės.
Rašyti adresu • 

—Naujienos — Box 221 
1739 So. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

HELP WANTED — MALE 
Darbininku reikia

.CASTING^MACHINE LjOPERATOR
Small shop has need of exp’d. man. 

Full or part time.
CALL MR. KOWALSKI

384-1700

ENGINEERS & DRAFTSMEN

, prof. Varno’ darbai.’ Šia paroda Excellent opportunities available for 
X * ( nenr* /vr moin-rc in qfninfnrnl
{rūpinasi komisija, kuriai vado-
jvauja dail. Mikas Šileikis. Paro- Bridge & Bldg. Design. Also pisitions 
? da ir pagerbimo akademija bus
Tautiniuose Namuose. (Pr.)

BSCE or MSCE majors in structural 
eng. with min. _5 yrs. U.S. exp. in

.in Civil & Structural Drafting. Must 
have min. 4 yrs. exp. Salaries com
mensurate with ability. Many Bene
fits!

CALL 372-2092
• Normalaus asmens inteli

gencijos rodiklis IQ yra 85 iki 
115. Amerikoje yra tik apie 1 
proc. asmenų, kurių, inteligen
cijos rodiklis yra 140 ar dau-

® Ramiajame vandenyne 
yra giliausia vieta — net 36,- 
198 pėdų gilumo. Joje paskęs
iu aukščiausias Everesto kal
ne, o jo viršūnė būtų apie my
lią nuo vendens paviršiaus.

ATSIMINIMUc.

HELP WANTED — MALE-FEMALE.
Reikia Darbininkų ir Darbininkių

BONNAZ OPERATORS

Embroidery Single Stitch. Must be 
experienced. Full & part time open- 

’ ings. Phone today for interview.
! 922-3471

Graži, lengvai skaitoma 
įdomi 250 puslapių knyga su. 
krauta autoriaus troboje.

Čikagos ir apylinkės lietuviai, 
skirsnelių mėgėjai, prašomi at 
vykti ir knygą pasiimti. Kitur 
gyvenantieji prašomi užsisa
kyti paštu.

Knygos kaina — 5 doleriai.
Autoriaus adresas:

7114 S. Campbell Avė., 
Chicago, IL. 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali dau 
padėti teisininke Prano Š u l 
paruošta, — teisėjo Alphons 
Wells peržiūrėta, “Sūduvos’ 

Į išleista knyga su legališkomi? 
j formomis.
! Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica 
gr IL 60608.

ENERGY
WISE /J

MODERNUS 15 metų mūro namas. 
2 butai ir profesionalui liuksus ofi
so patalpa. Daug priedu, Marquette 
Parke, aukšta kokybė, $50,000.

GRAŽUS SKLYPAS ir garažas Mar- 
’uette Parke.

MODERNUS 2 aukštu mūro namas, 
ap e £18.000 pajamų. Geros sąlygos. 
Marquette Parke.

REAL ESTATE
2625 West 71st Street

Tel. 737-7200 arba 737-8534

1LECTROS ĮRENGIMAI, 
PATAISYMAI

Turiu C h k*uos miesto leidimu 
Dirbu Ir užmiesčiuose frert, 
rantuotal Ir sąžiningą!

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
4514 S. Talman Avė. 

Tel. 927-3559

J—SB M. AMŽIAUS VAIRUOTOJA!
Tiktai m automobili?

-lability apdraudimas penstR«**n
Krefptii

M3 M. ASHLAND AVA.

UUKJLOOHAJ _lr *• * f*'
FanUviraai Ir 

1644 W1ST 69tii PMf1

Siuntiniai | Lietuvą^ 
ir kitus kraštus

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, III. 60632. T»L YA 7-5980

M. i!M KU I 
Notary Public ♦ £

INCOME TAX SERVICE 
4259 S. Maplewood. TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

BEST THINGS IN UFE

Sall Frank ZipoIIi

GA 4-8654

FtAH f AIM

State Farm L4e Insurance Company j

Buy a Car no larger or 
more powerful than you 
wed.

, — mausimos. CHICAGO t, iLu Monday, November 27, 1978

Doctors ‘md a special laxative 
mgredrent to be highly effective >n 
rea ving even severe constipation 
Overrigh! Don't let irregularity or 
constipation become a problem. 
This medical ingredient is now 
available ;n the exclusive EX-LAX 
formula Use only as directed. 
Chocolated Tablets A * 
or Unflavored Pilis EX-LAX

CROSS TOWN PLUMBING 
- & SEWERAGE

All types of plumbing repairs, 
drain lines power rodded, catch 
basins cleaned and rebuilt Free 

estimate. 24 hr. service.
735-6361

CONSTIPATION
Ddct^rproyeh ingredient 
Jequiresnoprescn ption

Doni bo a Bom Looor!

ADVOKATAS 
CHARLES P. KAL & Associate* 

2649 West 63rd Street,

Tel. 776-5162 
Trečiadieniais iš anksto susita

rus. šeštalieniais iki 12 v.
Vakarais tel. 373-5047.

Raštinė veikia jau daugiau kaip 
40 metu, patarnaudama klientams. Į




